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என்ன ஒரு நாளைக்கு இரண்டு 
மூண்டு அறிக்ளகை விடுற  உஙகைட 
தளைவர் ரரண்டு நாைா மிச்சம் 
அளைதியா இருக்கிறார்.....

 ஓ அதுவா,  தளைவரராட ளகைரேசியும் 
கைம்ப்யூடடரும்  ஒரர ரநரத்திை  ேழுதாகி 
ரோச்சாம்...!!!       

விக்கல் வீராச்ாமி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சன 
ராமநாயக்கவுககு பாது்காப்பு வழங்-
கும் முழு பபாறுப்்பயும் தான ஏற்-

றுகப்காளவதா்க சி்்றச்சா-
்ை்கள மு்கா்மத்துவ 
மற்றும் சி்்றக்்கதி்கள 
புனர்வாழ்வு விவ்கார 
இராஜாங்்க அ்மச்சர் 

பைாஹான ரத்வத்த 
பதரிவித்-
துள் ார். 

ரஞ்சனின் பாதுகாப்பு 
இனி எனது பபாறுப்பு 

 டிக ப�ொககில் பதிவவற்றியவர் ம்கது
 விடுத்ைப் புலி்கள இயக்கத்-

தின த்ைவர் வவலுப்பிள்் 
பிரபா்கரனின ்காப�ாளிபயான -
றி்ன 'டிக ப�ாக'  ்சமூ்க வ்ைத்-
த்த்தில் பதிவவற்றிய நபபராவர் 
்்கது ப்சயயப்பட்டுள்ாார்.  

வத்த்் பிரவத்சத்தில் ்வத்து 
பயங்்கரவாத தடுப்பு பிரிவினரால் குறித்த நபர் ்்கது 
ப்சயயப்பட்டுள்தா்க பபாலிஸ் ஊ�்க வபச -
்சா்ர், பிரதி பபாலிஸ் மா அதிபர் 

சமூக வலைத்தளததில் 
பிரபாகரனின் வீடிய�ா

வவுனியொவில் துய்ர்க்ரைொன நி்கழ்வு
ஓமந்த விவ்ச� நிருபர்

வவுனியாவில் ்கா�ாமல் வபான தனது ம்க்னத் 
வதடி வநத தாய ஒருவர் சு்கவீனம் ்கார�மா்க வநற்று மர -

�ம்�நதுள்ார்.  
வவுனியா ம்றவனகு்ம் பகுதி்யச 

வ்சர்நத தாவமாதரம்பிள்் வபரினபநா-
யகி வயது 61 என்ற தாவய வநற்்்றயதி-
னம் மர�ம்�நதுள்ார்.  இவரது ம்கன 

தருமகுைநாதன வயது 39 ்க�நத 
2000 ஆம் ஆண்டு வவுனியாவில் 
்வத்து ்கா�ாமல் ஆக-
்கப்பட்டிருநதார். 

காணாமல் யபான மகலன 
ய்தடிவந்த ்தாய் மரணம்

ஜனொதிபதி பெயல்கத்தினொல் ம்கயளிபபு 
2019 ஆம் ஆண்டு 

ஏப்ரல் மாதம் ந�த்தப்-
பட்� தாககுதல்்கள 
பதா�ர்பா்க வி்சார்�-
்க்் வமற்ப்காண்� 
ஜனாதிபதி ஆ்�ககு-
ழுவின அறிக்்கயின 
பிரதி்கள  ஜனாதிபதி 
ப்சயை்கத்தினால் ்சபாநாய்கரி�ம் ஒப்ப்�க்கப்பட்டுள-
்து.  முனனாள ஜனாதிபதி ்மத்திரிபாை சிறி-
வ்சனவினால்

ஏபரல் 21 ்தாக்கு்தல் அறிக்லக  
சபாநா�கரிடம் ஒபபலடபபு

்கொணொைலொக்கபபடவ�ொர் ெங்க பெயலொளர் 
வவுனியாவில் ்க�நத 1465 நாட்்க்ா்க சுழற்சி 

மு்்ற உ�வு தவிர்ப்பு வபாராட்�த்தில் ஈடு -
பட்டுவரும் ்கா�ாமல் ஆக்கப் -
பட்வ�ாரின ்சங்்கத்தின ப்சய -
ைா்ர் வ்காபாைகிருஸ்�ன 
ராஜ்குமாரி�ம் பயங்்கரவாத தடுப் -
புவி்சார்� பிரிவினர் திங் -
்கட்கிழ்ம வி்சார்�்க்் 
முனபனடுத்தனர். இநநி-
்ையில் அபம-
ரிக்க தூதுவர் 

அச்சுறுத்தல்கள் வரினும்   
யபாராடடஙகள் த்தாடரும்

ஷம்ஸ் பாஹிம்  

எநதபவாருவரினதும் பிரஜா உரி்ம்ய 
பறிக்கவவா அல்ைது அது பதா�ர்பான 
்சட்�ங்்க்் அமுல்படுத்துவதில் அர-
்சாங்்கவமா அ்மச்சர்வவயா 
த்ையி�ாது என பபாறுப்பு�ன 
கூறுவதா்க இ்� அ்மச்ச-
ர்வ வபச்சா்ர் அ்மச்சர் 
ரவமஷ் பதிர� கூறினார்.  

அ்மச்சர்வ முடிவு்க்் அறி-
விககும் ஊ�்க மாநாட்டில் ்கருத்துத் 
பதரிவித்த அவர்,  

ஜனாதிபதி ஆ்�ககுழுவின 
அறிக்்க்ய பரிசீலித்த பினனர் 
வதர்நபதடுக்கப்பட்� சிைரின 
பிரஜா உரி்ம்ய பறிப்பதற்கு 
திட்�மி�ப்பட்டுள் -
தா்க பதரிவிக்கப்படும் 

எவரது பிரஜாவுரிலமல�யும் 
பறிக்க அரசு ்தலையிடாது

பபொய் வதந்தி்களுககு அமைசெர் ்ரவைஷ் பதில்  

சுப்பிரமணியம் நிஷாநதன   

  முனனாள அ்மச்சர் ரி்சாட் 
பதியுதீனின ்காைத்தில் ்சபதா்ச நிறு -
வனத்திற்கு 28 பில்லியன இழப்பு 
ஏற்பட்டுள்து�ன, இங்கு பாரிய 
ஊழல்்களும் ஏற்பட்டுள்தா்க அ்மச-
்சர் பநதுை கு�வர்தன பதரிவித்-
தார்.   

பாராளுமன்றத்தில் வநற்று ப்சவவாயககி-
ழ்ம விவ்ச� கூற்்்ற முன்வத்து உ்ரயாற்-
றும் வபாவத அவர் இவவாறு கூறினார்.   

அவர் வமலும் பதரிவித்ததாவது,   27 
அத்தியாவசிய பபாருட்்களின வி்ை்கள 
கு்்றக்கப்பட்�தால் ்சபதா்சவுககு பாரிய 
இழப்பு்கள ஏற்பட்டுள்தா்க எதிர்க்கட்-

சியினர் குற்்றச்சாட்டு்க்் சுமத்தியுள-
்னர். ்சபதா்சவுககு இழப்பு்கள 
ஏற்ப�ாத வ்்கயிவைவய குறித்த 
27 அத்தியாவசிய பபாருட்்களின 

வி்ை்களும் கு்்றக்கப்பட்டுள்ன.   
முனனாள அ்மச்சர் ரி்சாட் பதியுதீ-

னின ்காைத்தில் ்சபதா்ச 

ரிசாட காைததில் சத்தாசவில்
பாரி� ஊழல்; ரூ 28 பில். இழபபு

சுப்பிரமணியம் நிஷாநதன   

உை்க ்சந்தயில் ம்சகு 
எண்ப�ய வி்ை அதி்கரித்-
தாலும் இைங்்்கயில் எரிபபா-
ருள வி்ையில் அதி்கரிப்பு 
இ�ம்பப்றாபதன அ்மச்சர் 
உதய ்கம்மனபிை பதரிவித்தார்.   

பாராளுமன்றத்தில் வநற்று ப்சவ-
வாயககிழ்ம எதிர்க்கட்சி பாரா-
ளுமன்ற உறுப்பினர் வஹ்சா விதா -
னவ்கவினால் எழுப்பப்பட்� 
வ்களவிககு பதிைளிககும் வபாவத 
அவர் இவவாறு கூறினார்.   

அவர் வமலும் கூறியதா-
வது,   

உைக சநல்தயில் எரிதபாருள் விலை 
அதிகரித்தாலும் இஙகு மாற்றமில்லை

பொ்ரொளுைன்்றத்தில் அமைசெர் உதய ்கமைன்பில 
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யாழ்.குறூப் நிருபர்

இ ை ங் ் ்க க ்க ா ன 
அபமரிக்கத் தூதுவர் 
அ்ைனா பி பரப்-
லிற்ஸ் அம்்மயார் 
யாழ்ப்பா�ப் பல்்க ைக 
்கழ்க மருத்துவ பீ�த்தில் 
அ் மநதுள்  பி. சி. ஆர் பரி-
வ்சாத் ன ஆயவு-
கூ� த் துககு

யொழ். பல்்கமல ைருத்துவ பீ�த்துககு

 இ்ரொஜொங்க அமைசெர் ்ரத்வத்த

ஒகஸ்வபார்ட் அஸ்ட்ரா 
ப்சன்கா தடுப்பூசி்க்் 
பிரித்தானியாவின தாய 
நி று வ ன த் தி � மி ருந து 
ப்காளவனவு ப்சயவ -
தற்கும் அ்மச்சர்வ 
அனுமதி வழங்கியுள்து.  அதனபடி, பிரித்தானி-
யாவில் அஸ்ட்ரா ப்சன்கா நிறுவனத்தி�-
மிருநது 3.5 மில்லியன ப்காவிட் -19 

பிரித்தானி� ்தடுபபூசி 
தகாள்வனவுக்கு அனுமதி
 அமைசெ்ரமவ அஙகீ்கொ்ரைளிபபு

அதமரிக்க தூதுவர் PCR  
இ�நதிரம் லக�ளிபபு  

முனனாள ஜனாதிபதி ்மத்திரிபாை 
சிறிவ்சன உளளிட்� நபர்்களுககு எதிரா்க 
குற்்றவியல் ்சட்�த்தின கீழ் ந�வடிக்்க 
எடுப்பது குறித்து ஆராயுமாறு ஈஸ்�ர் 
ஞாயிறு தாககுதல் பதா�ர்பான ஜனா -
திபதி ஆ்�ககுழு பரிநது்ரத்துள்து. 
முனனாள பாது்காப்பு ப்சயைா்ர் வஹமசிரி 
பபர்�ாநது, முனனாள பபாலிஸ்மா அதிபர் 

ஆகிவயாரும் தமது பபாறுப்்ப நி்்றவவற்்ற தவ-
றியுள்தா்க ஆ்�ககுழுவின அறிக-
்்கயில் குறிப்பி�ப்பட்டுள்து.  

ஈஸ�ர் தின தொககுதல் விெொ்ரமண அறிகம்க;  

லமததிரிக்கு எதிரான 
நடவடிக்லகக்கு பரிநதுலர 

முன்னாள் பாதுகாப்பு ப்சயலாளர்,  
பபாலிஸ் மாஅதிபர் மீதும் நடவடிக்ைக 

இரு நாள் உததிய�ாகபூர்வ விஜ�தல்த யமறதகாண்டு

இலங்கை வந்தார் பதாக்.பிர்மர்
	விைொன நிமலயத்தில் பெங்கமபள வ்ரவவற்பு
	பி்ரதைரு�ன் வேற்று விவெ� ்கலந்தும்ரயொ�ல்
	புரிந்துணர்வு உ�ன்படிகம்க்கள் ம்கசெொத்து

ஜனாதிபதியுடன் இன்று ்சந்திப்பு

வைாரனஸ் ப்சல்வநாய்கம்

 
 இைங்்்கககு இரண்டு நாள உத்திவயா்க-
பூர்வ விஜயத்்த வமற்ப்காண்� பாகிஸ் -
தான பிரதமர் இம்ரான்கான வநற்று நாட்்� 
வநத்�நதார். மா்ை நானகு மணிய -்

வில் பாகிஸ்தான விமானப்ப்�ககு ப்சாந -
தமான விவ்ச� விமானம் மூைம் ்கட்டுநா -
யக்க விமான நி்ையத்்த வநத்�நதார்.  

பிரதமர் இம்ரான்கானுககு  பிரதமர் 
மஹிநத ராஜபக ஷ ம்கத்தான வரவவற்ப -
ளித்து வரவவற்்றார். 

இரு நாடு்களுககி்�யிைான நீண்� -
்காை நட்பு்ற்வ பைப்படுத்தும் வ்்கயில் 
பாகிஸ்தான பிரதமரின விஜயம் அ்மந-
துள்து�னஜனாதிபதி வ்காட்�ாபய ராஜ-
பக ஷ ஜனாதிபதியா்க பதவிவயற்்ற 
பினனர் இைங்்்கககு 06



சுப்பிரமணியம் நிஷாந்தன்   

சரியான அறிவித்தல் கிடைக்-
குமாக இருந்தால் ரஞசன் 
ராமநாயக்கடை பாராளுமன்-
றததிற்கு அடைததுைர நைைடிக்-
டகயயடுப்்பாயமன சபாநாய-
கர் மகிந்த யாப்பா அ்பைர்்தன 
ய்தரிவித்தார்.   

சிடறத்தணைடன விதிக்-
கப்பட்டுள்ள ரஞசன் ராமநாயக்கடை 
பாராளுமன்றததிற்கு அடைததுைர நைை-
டிகடகயயடுக்குமாறு ைலியுறுததி எதிர்க்-
கட்சியினர் ்நற்று யசவைாய்க்கிைடம 

சடபயில் ்பாராட்ைததில் ஈடு-
பட்ை நிடையில் அ்தன்்பாது 
ஏற்பட்ை சர்்சடசயின் ்பா்்த 
சபாநாயகர் இவைாறு கூறினார்.   

அைர் ்மலும் ய்தரிவித்த்தா-
ைது, ரஞசன் ராமநாயக்க விை-
யததில் என்னால் உைனடியாக 
தீர்மானம் எடுக்க முடியாது. 
அது நீதிமன்றததுைன் ய்தாைர்-
புடைய விைய்ம இ்தனால் 

முடறயான அறிவித்தல் ைருமாக இருந-
்தால் அைடர பாராளுமன்றததிற்கு 
அடைக்க நைைடிக்டகயயடுப்்பன் 
என்று ய்தரிவிததுள்ளார்.
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இலங்கை வந்த பாக். பிர்தமருக்கு அமமாகை வரமவற்பு

பாகிஸ்தான் பிர்தமர் இம்ரான் 
கானின் இைஙடக விஜயததின் 
நிகழ்்சசி நிரைானது இரு்தரப்பு 
இராஜ்தநதிர குழுக்க்ளா்ை்ய 
ஒழுஙகு யசய்யப்பட்டுள்ளது. 
இதில் ்தனிப்பட்ை ரீதியில் நபர் -
கட்ள ்்தர்நய்தடுதது சநதிப்புக்-
களுக்கான ஏற்பாடு யசய்யப்படு -
ைதில்டை என்று அடம்சசரடை 
்ப்சசா்ளர் யகயெலிய ரம்புக்-
யைல்ை ய்தரிவித்தார்.  

அடம்சசரடை முடிவுகட்ள அறி -
விக்கும் ஊைகவியைா்ளர் சநதிப்பு ்நற்று (23) 
இடைய ைழியூைாக நடையபற்ற்பாது ்கட் -

கப்பட்ை ்களவிக்கு பதிைளிக்கும் 
்பா்்த அைர் இவைாறு கூறினார்.  

அைர் ்மலும் கூறுடகயில் ,  
யைளிநாட்டு அரச ்தடைைர்கள 

நாட்டுக்கு விஜயம் யசய்யும்்பாது 
அைர்களின் நிகழ்்சசி நிரல், சந-
திப்புக்கள ய்தாைர்பில் இரு்தரப்பு 
இராஜ்தநதிர குழுக்க்ளா்ை்ய 
நைைடிக்டககள முன்யனடுக்கப்-
படும். அ்்த ்பான்று அைர்கள 
யசல்ை திட்ைமிட்டுள்ள இைஙக-
ளுக்கு யசல்ை முயா்த நிடையில் 

அந்த நிகழ்வு இரத்தாகக் கூடிய ைாய்ப்புக்க -
ளும் உள்ளன என்றார்.  

பாக். பிர்தமருடனான

ஹக்கீம், ரிஷாத் சந்திப்பு இரத்து
குறித்து கெஹலிய விளக்ெம்

ஐ.நா ைனித உரிமை பெ்ரமவ அைர்வு;

வவளிவிவகைார அ்மச்சர் திமனஷ்
குணவர்்தன மேற்று விமேட உ்ர
்ைாரன்ஸ யசல்ைநாயகம்

ஐ.நா மனி்த உரிடம ஆடைக்குழுவின் 
46 ஆைது அமர்வு நிகழ்வுகள  சுவிட்சர்-
ைாநதின் யஜனீைா நகரில் ்நற்று முன்தி-
னம் மு்தல் இைம்யபற்றுைரும் நிடையில் 
்நற்டறய தினம் இைஙடகயின் சார்பில் 
யைளிவிைகார அடம்சசர் தி்னஷ் குைைர்-
்தன காயைாளி ய்தாழில்நுட்பம் ஊைாக 
மாநாட்டில்  உடரயாற்றியுள்ளார்.

இைஙடக ்நரப்படி ்நற்று இரவு 8. 52 
மணிய்ளவில் அடம்சசர் தி்னஷ் குைைர்-
்தன ்மற்படி அமர்வில் உடரயாற்றியுள-
்ளதுைன்  இைஙடகயின் நிடைப்பாட்டை 
அைர் அ்தன்மூைம் ய்தளிவுபடுததியுள்ளார்.

 மனி்த உரிடம ய்தாைர்பில் இைஙடக 
அரசாஙகம் ்மற்யகாணடுள்ள யசயற்பாடு-
களின் முன்்னற்றம் ய்தாைர்பில் அடம்சசர் 

தி்னஷ் குைைர்்தன அஙகத-
துை நாடுகளின் பிரதிநிதிகளுக்கு 
எடுததுடரததுள்ளார்.

ஐக்கிய நாடுகள சடப மனி்த 
உரிடம ்பரடையின் இைஙடக 
ய்தாைர்பான அறிக்டக ய்தாைர்-
பில் இைஙடக அரசாஙகம் 
ஏற்கன்ை அ்தற்கான பதிடை 
அனுப்பி டைததுள்ள நிடையில் 
அது ய்தாைர்பில் ்நற்டறய 
தினம் அடம்சசர்  தி்னஷ் குை-
ைர்்தன விரிைான ய்தளிவுபடுத்தடை ்தமது 
உடரயின் மூைம் ைைஙகியுள்ளார்.

அ்்த்ைட்ள இன்டறய தினம் ஐ.நா 
மனி்த உரிடம ஆடையா்ளர் மி்ச்சல் 
யப்சச்ை  ்தமது ைருைாந்த அறிக்டகயிடன 
்மற்படி மாநாட்டில் சமர்ப்பிக்கவுள்ள 
நிடையில் அது ய்தாைர்பில் இைஙடக அர-

சாஙகததின் சார்பில் அடம்சசர் 
தி்னஷ் குைைர்்தன பதிைளிக்-
கவுள்ள்தாக யைளிவிைகார 
அடம்சசு ய்தரிவித்தது.

்மற்படி ஐ.நா. மனி்த உரிடம 
்பரடை மாநாட்டில் 130 
நாடுகளின் பிரதிநிதிகள கைந-
துயகாணடு ்தமது நாடுகளின் 
மனி்த உரிடமகள பாதுகாப்பு 
ய்தாைர்பான யசயற்பாடுகள சம்-
பந்தமாக கருததுக்கட்ள முன் 

டைக்கவுள்ளனர்.
ஐக்கிய ராஜ்ஜியம், கனைா, யமசி்ைா-

னியா மைாவி உளளிட்ை சிை நாடுகள 
இடைநது இைஙடகக்கு எதிராக 
்யாசடன ஒன்டற இம்முடற மாநாட்டில் 
முன்டைக்க உள்ள்தாகவும் ய்தரிவிக்கப்படு-
கின்றது.                                                    (ஸ) 

ரஞ்ச்ன ்ச்பக்கு அ்ைத்து வராது  
எம்.பி ப்தவி்ை பறிக்கை ்சதித் திடடம்

ரஞசன் ராமநாயக்கடை பாரா-
ளுமன்றததுக்கு அடைததுைராது 
அைரின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 
ப்தவிடய பறிக்கும் சதிததிட்ை்ம 
தீட்ைப்படுை்தாக எதிர்க்கட்சித 
்தடைைர் சஜித பி்ரம்தாச குற்றஞ-
சாட்டினார். பாராளுமன்றததில் 
்நற்று யசவைாய்க்கிைடம வி்சை 
கூற்டற முன்டைதது உடரயாற்றும் 
்பா்்த அைர் இவைாறு கூறினார்.   

அைர் ்மலும் ய்தரிவித்தாைது, 
ரஞசன் ராமநாயக்கவின் உயிருக்கு 
இந்த அரசாஙக்ம யபாறுப்புக்கூற 

்ைணடும். ரஞசன் ராமநாயக்க இன்-
னமும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்-
்தான். அைரின் உயிருக்கு பாரிய அ்சசு-
றுத்தல் உள்ளது. அ்தற்கு சபாநாயகர் 
்தான் யபாறுப்பு. சபாநாயகர் இந்த 
விையததில் ்தடையீடு யசய்து ரஞசன் 
ராமநாயக்கடை யைளிக்கடை 
சிடற்சசாடைக்கு மாற்றுை்தற்கு நை-
ைடிக்டகயயடுக்க ்ைணடும்.   

இந்த விையம் ய்தாைர்பில் நான் 
சடபயில் ்களவியயழுப்பியிருந்த 
்தருைததில் மூன்று ைாரஙகளில் 
பதிைளிப்ப்தாக சபாநயகர் கூறியிருந-

்தார். ஆனால், இன்னமும் எவவி்த 
அறிவிப்டபயும் அைர் பாராளுமன்-
றில் விடுக்கவில்டை.   

ரஞசன் ராமநாயக்க மூன்று மா்தங-
கள பாராளுமன்றததிற்கு ைராவிடின் 
அைருடைய பாராளுமன்ற உறுப்பி-
னர் ப்தவி பறி்பாய்விட்ை்தாக சபா-
நாயகர் அறிவிப்பார். அ்தற்கான பின்-
புை்ம உருைாக்கப்படுகிறது.   

பி்ரமைால் ஜய்சகரடை பாரா-
ளுமன்றததிற்கு அடைததுைர முடியு-
யமன்றால் ரஞசன் ராமநாயக்கவும் 
அடைததுைர ்ைணடும். ஏன் அந்த 

தீர்ப்டப ைைஙக முடியாதுள்ளது. 
்களவிகள எழுப்பப்படும் ்பாது 
கதிடரடயவிட்டு அகன்று யசல்ை்்த 
சபாநாகரின் நைைடிக்டகயாகவுள-
்ளது. மூன்று ைாரஙகள என்றார். 
்தற்்பாது ஐநது ைாரஙகள கைநது-
விட்ைது. ரஞசன் ராமநாயக்கடை 
பாராளுமன்றம் அடைததுைராது 
அைரின் எம்.பி. ப்தவிடய பறிக்க 
முற்படுைது மிகவும் ்தைறான யசயற்-
பாைாகும். ஆக்ை, நாட்ள (இன்று) 
அைடர பாராளுமன்றம் அடைதது-
ைர ்ைணடும் என்றார்.   

சரியான அறிவிததல் கிமைததால்

ரஞ்ச்ன பாராளுமன்றம்   
அ்ைத்துவர ேடவடிக்்கை

எதிர்்க்கட்சித தமைவர் குற்றசசாட்டு
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தவககால சிநதரன  தவககாலம 
ஆைமபித்து ஒரு வாை காலம நிரறைவு 
ப்பறறுளளது.  

இன்ரறைய ேறப்சய்தி வா்சகத்தில் 
(லூககா 11-ம அதிகாைம)  

"அககாலத்தில் ைககள வநது கூடக-
கூட இநயசு கூறியது இநதத் தீய 
தரலமுரறையினர் அரடயாளம நகட-
கின்றைனர். இவர்களுககு நயானாவின் 
அரடயாளத்ரதத் தவிை நவறு 
அரடயாளம எதுவும பகாடுககப்பட 
ைாடடாது.நயானா நினிநவ ைககளுககு 
அரடயாளைாய் இருநதரதப ந்பான்று 
ைானிட ைகனும இநதத் தரலமுரறையி-
னருககு அரடயாளைாய் இருப்பார்."   

இன்று ேமமில் ்பலர் அரடயா-
ளஙகரளத் நதடி அரலகின்றைார்கள.
இநயசுரவ விட ந்பாதகர்கள மீது 
ேமபிகரக ரவத்து அரலவது மிகப-
ப்பரும அவல நிரலயாகும. அப்படிப-
்படடவர்களுககு இன்ரறைய ேறப்சய்தி 
சிறைநத ்பதிரல வழஙகுகிறைது.  

 அரடயாளஙகரளயும அறிகுறிக-
ரளயும நதடி அரலவது விசுவா்சத்-
திறகு எதிைான ப்சயல். ்பரிசுத்த நவதா-
கைம என்கிறை அரடயாளத்தில் ோம 
ேமபிகரக ரவபந்பாம.  

இககாலத்தில் கத்நதாலிகக ைககள 
்பலர் ைநதிைவாதிகரளயும தாயத்துகக-
ரளயும ைநதிரித்த எலுமிச்சம ்பழஙக-
ரளயும ேமபுவரதக காணமுடிகிறைது. 
அது மிகவும நவதரனயானது.  

ைநதிை, தநதிைஙகரள நதடிசப்சல்-
லும ந்பாபதல்லாம ோம இநயசுவின் 
தியாகத்ரத அவைதிககின்நறைாம. 
ஆழநத இரறை்பறறுடனும ேமபிகரக-
நயாடும ோம வாழும வாழவுதான் 
ோம இநயசுவுககு ப்சலுத்தும ேன்றிக 
கடனாக அரையும.  

ேல்லாயன் இநயசு சிலுரவயில் 
மிகக பகாடூைைாக அரறையப்படடதற-
கான காைணம என்ன என்்பரத ோம 
சிநதிபந்பாம.  

 ோம ஒவபவாருவரும இநயசுரவ 
முன்னுதாைணைாகக பகாண்டு 
அவரைப ந்பால இரறை ப்பறநறைாரும 
அன்ந்பாடும வாழ அளிககப்படடுள-
நளாம. ோம ேல்லவர்களாக வாழ 
இநயசு தன் உயிரைநய தியாகம ப்சய்-
துளளார்.அநத உன்னதைான தியா-
கத்திறகு ோம ைதிப்பளிககின்நறைாைா 
என்்பரத இநத ோளில் சிநதிபந்பாம. 

தவக்கால சிநதனை

இயேசுவுக்காை நன்றிக்டன்  

அருட்பணி அருண் பைகஸ்

சு்பஹ்  - 05.11
லுஹர்  - 12.26
அஸர்  - 03.47
ைஃரிப  - 06.22
இஷா  - 07.33

18 முதல் 24 வரை

ரஞ்சன் விவகாரத்ால்
்சபையில் அமளிதுமளி
 சுப்பிரமணியம் நிஷாந்தன்  

சிறைச்ாறையில் ரஞ்ன் ராம-
நாயக்கவின் பாது்காப்றப உறு-
திப்படுத்துமாறும், அவறர பாரா-
ளுமன்ைத்திற்கு அறைத்து வர 
நடவடிகற்கயயடுககுமாறும் வலி-
யுறுத்தி எதிரக்கட்சி ்றபயில் ஆரப்-
பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட்தால் அமளிது-
மளி ஏற்பட்டது.  

்பாநாய்கர மகிந்த யாப்பா அபப-
வர்தன ்தறைறமயில் பாராளுமன்-
ைம் பநற்று ய்வவாய்ககிைறம 10 
மணிககு கூடியதுடன், ்பாநாய்கர 

அறிவிப்பு, மனுக்கள் ்மரப்பணம் 
மற்றும் வாய்மூை விறடக்கான 
ப்கள்வி பநரத்ற்த ய்தாடரநது பிர்தான 
நடவடிகற்க்களுககு ்தயாரான 
பபாது, விப்ட கூற்யைான்றை  முன்-
றவத்து   உறரயாற்றிய எதிரக்கட்சித் 
்தறைவர ்ஜித் பிபரம்தா்,  சிறைத் 
்தணடறன விதிக்கப்பட்டுள்்ள 
ரஞ்ன் ராமநாயக்கறவ பாராளுமன்-
ைத்துககு அறைத்துவர நடவடிகற்க 
எடுக்க பவணடுயமன கூறினார.   
இ்தன்பபாது பிர்தான நடவடிகற்க்க-
ளுககு ய்ல்ை பவணடியுள்-
்ள்தால், 

அவனை அனைத்து வைக  ய்காரி எதிைணி சனை நடுவில் ஆர்பைகாடடம்

க�ொர�ொனொ க�ொற்றிலிருந்து குணமடைந்�  
சு�ொ�ொ� அடமச்சர் பவித�ொ  

ய்காவிட் றவரஸ் ய்தாற்றுபநா-
யிலிருநது முழுறமயா்க மீணட 
சு்கா்தா ர  அறமச்ர பவித்ரா வன் -
னியராசசி, ப்காவிட் ய்தாற்றுபநாய் 
ம ற்றும் றவரஸ் ஒழிப்பு திட்டத்-
தின்  முன்பனற்ைம் மற்றும் எதிர -
்காை ஆபராககியம் குறித்து சு்கா்தார 
அறமசசின் அதி்காரி்களுடன் பநற்று 
(23) சிைப்பு ்கைநதுறரயாடினார. 

அபிவிருத்தி திட்டங்கள் 
ப்காவிட் றவரறைக ்கட்டுப்படுத் -
து்தல் மற்றும் ஒழித்்தல், பி.சி.ஆர 
ப்ா்தறன நடவடிகற்க்களின் ்தற்-
பபாற்தய நிறை, சு்கா்தார வழி்காட்டு -
்தல்்கற்ள அமுல்படுத்து்தல் மற்றும் 
ய்காவிட் சிகிசற் நிறையங்களின் 
்தற்பபாற்தய நிறை குறித்-
தும் அணறமயில் 

13.5 மில்லியன் ்டுப்பூசி  
ககாளவனவிற்கு அனுமதி  

ய்காவிட் 19 
றவரஸில் இருநது 
பாது்காப்புப் யபறு-
வ்தற்்கா்க நாட்டின் 
யமாத்்த ்னத்ய்தாற்க-
யில் 14 மில்லியன் 
பபருககு ய்காவிட் 
19 ்தடுப்பூசி வைஙகு -
வ்தற்கும் சு்கா்தார அறமசசு திட்ட-
மிட்டுள்்ளது. அ்தற்்கறமய, பதில் 
சு்கா்தார அறமச்ர ்மரப்பித்்த பயா -்
றன்களுககு அறமச்ரறவ அஙகீ்கா-

ரம் வைஙகியுள்்ளது.    
COVAX வ்தியளிப் -
பின் கீழ் ய்காவிட் 19 
்தடுப்பூசிறய யபற்றுக 
ய்காள்வற்தத் துரி-
்தப்படுத்துவ்தற்்கா்க 
COVAX யபாறிமுறை 
மூைம் ்மரப்பிக்கப் -

பட்டுள்்ள ்தரநியம இைப்பீடு ஒப்பந-
்தத்தில் ற்கயயாப்பமிடுவ்தற்கும்  

 இநதியாவின் The Serum 
Institute Life Sciences Private 

அறிகட�யில் மடைக�  
��சியம் எதுவுமில்டலை  

(ஷம்ஸ் பாஹிம்)  

உயிரத்்த ஞாயிறு ய்தாடர-
பான ஆறணககுழு ்மரப்பித்்த 

அறிகற்க ய்தாடரபில் ர்கசியங-
்கப்ளா அல்ைது மறைப்ப்தற்ப்கா 

எதுவும் கிறடயாது என இறண 
அறமச்ரறவ பபச்ா்ளரும் 
யவகுஜன ஊட்க மற்றும் 
்த்கவல் அறமச்ருமான 
ய்கயெலியா ரம்புக -
யவல்ை ய்தரிவித்்தார.  

அதிகாரிகளுடன் 
கலநதுரையாடல்  

ப�ொலிஸொரின் 
வேண்டுவ�ொள்  
நீதிமன்்றத்ொல் 
நிரொ�ரிப்பு
பைாரன்ஸ் ய்ல்வநாய்கம்

ய்காபரானாவினால் மரணமறட-
யும் முஸ்லிம்்களின் ஜனாைாக-
்கற்ள ்த்கனம் ய்ய்வ்தற்கு எதிரா்க  
முஸ்லிம் பாராளுமன்ை உறுப்பி -
னர்கள் சிைரால்  ய்காழும்பு ்ங-
ரில்ைா   பொட்டலுக்கரு்காறமயில் 
ஏற்பாடு ய்ய்யப்பட்டிருந்த  ஆரப் -
பாட்டத்ற்த இரத்துச ய்ய்வ்தற்கு 
யபாலிைாரினால் நீதிமன்ைத்தில் 
பமற்ய்காள்்ளப்பட்ட பவணடுப்காள்  
நீதிமன்ைத்்தால் நிரா்கரிக்கப்பட்-
டுள்்ளது.

இைஙற்கககு வருற்க ்தந்த பாகிஸ்-
்தான் பிர்தமர இம்ரான்்கான் மற்றும் 
்ரவப்த் ்மூ்கத்தின் ்கவனத்திற் -
குகய்காணடுவரும் வற்கயில் பாரா -
ளுமன்ை உறுப்பினர்க்ளான ரிஷாட் 
பதியுதீன், ரவூப் ெககீம்,  முஜீபுர 
ரகுமான் மற்றும் எஸ்.எம். மரிக்கார 
ஆகிபயாரின் ஏற்பாட்டில் ய்காபரா-
னாவினால் மரணமறடந்த முஸ் -
லிம்்களின் ஜனாைாக்கற்ள ்த்கனம் 
ய்ய்வ்தற்கு எதிரா்க ய்காழும்பு ்ங -
ரில்ைா பொட்டலுக்கரு்காறமயில் 
இந்த எதிரப்பு ஆரப்பாட்டம் பமற்-
ய்காள்்ளப்பட்டது. 500 ககும் அதி்கமா-
னவர்கள் பமற்படி ஆரப்பாட்டத்தில் 
பஙப்கற்்கப் பபாவ்தா்க புைனாய்வு 
்த்கவல்்கள் கிறடத்துள்்ள 
நிறையில், பமற்படி

பைகாலிஸ் ைகாவனைககு  
2000 ஆடயடகாக்ள்

நாட்ளாவிய ரீதியில் ் ட்ட அமுைாக்கல் மற்றும் ் ட்ட 
ஒழுஙகு்கற்ளப் பாது்காப்ப்தற்்கான யபாறுப்பு ஒப்ப -
றடக்கப்பட்டுள்்ள பிர்தான நிறுவனமான இைஙற்க 
யபாலிைாருககு ்தமது ்கடறம்கற்ளச ்ரிவர நிறை -
பவற்றுவ்தற்்கா்க பபாதுமான்ளவு வா்கனங்கள் இன்றம 
யபரும் குறையா்க உள்்ளது.இ்தற்கு துரி்த தீரவா்க 2,000 
ஆட்படாக்கற்ள ய்காள்வனவு ய்ய்வ்தற்்கா்க யபாது -
மக்கள் பாது்காப்பு அறமச்ர ் மரப்பித்்த பயா்றனககு 
அறமச்ரறவ அஙகீ்காரம் வைஙகியுள்்ளது.  

பகாநைானா ரவைஸ் காைணைாக  

பைாரன்ஸ் ய்ல்வநாய்கம்  

்கச்த்தீவு புனி்த அநப்தானியார 
திருவிைா எதிரவரும் 26 மற்றும் 
27ஆம் தி்கதி்களில் நறடயபைவுள்-
்ளதுடன் இம்முறை திருவிைாவிற்கு 
பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படமாட்டார-
்கள் என ஏற்பாட்டா்ளர்கள் ய்தரிவித்-
துள்்ளனர.  

யாழ்ப்பாண மறைமாவட்டம் 
மற்றும் பாது்காப்புப் பறடயினர 

உள்ளிட்ட அதி்காரி்கள் அ்தற்்கான 
தீரமானத்ற்த பமற்ய்காணடுள்்ள்தா்க 
ஏற்பாட்டா்ளர்கள் ய்தரிவித்துள்்ள-
னர.   வைறமபபான்று இம்முறை 
திருவிைா நி்கழ்வு்கள் விமரிற்யா்க 
ஏற்பாடு ய்ய்யப்படமாட்டாது 
என்றும் அ்தற்கிணங்க யாழ். மறை-
மாவட்டத்தின் அருட்்தநற்தயர்கள் 
சிைர மட்டுபம பஙப்கற்று திருவிைா 
திருப்பலிப் பூற்றய 
ஒப்புக ய்காடுப்பார்கள் 

�ச்சததீவு திருவிழொவில் �க்ர�ள்   
�ஙவ�ற� அனுமதி மறுப்பு  

அரைச்சைரவ அஙகீகாைைளிபபு 

ஆர்ப்பாடடப ந்பைணியில் ரிஷாட வலியுறுத்து

அறமதிறய விரும்பும் ஒரு ்மூ -
்கத்துககு ய்தாடரசசியா்க அநியாயம் 
ய்ய்வற்த நிறுத்தி, ஜனாைாக்கற்ள 
அடக்கம் ய்ய்வ்தற்்கான வரத்்தமானிறய 
உடனடியா்க அர்ாங்கம் யவளியிட 
பவணடுயமன அகிை இைஙற்க மக்கள் 
்காஙகிரஸ் ்தறைவரும் பாராளுமன்ை 
உறுப்பினருமான ரிஷாட் பதியுதீன் 
பவணடுப்காள் விடுத்துள்்ளார.  

'எஙகள உணர்வுகபை மதிதது   
வர்த்மானிபய உடன் கவளியிடுஙகள'



editor.tkn@lakehouse.lk

இலங்கை-பாகிஸ்ான் நட்புற்ை
ைலுபபடுத்தும் இம்்ான் கைான் விஜயம்

பாகிஸ்ான் பிர்மர் இமரான் கான் 
இரண்டு நாள் இராஜ்ந்திர விஜ-
யத்் மமற்காண்டு மநறறு 

்காழுமபுக்கு வந்து மேர்ந்்ார். பிர்மர் மஹிந்் 
ராஜபக் ஷவின் அ்ைப்ப ஏறறு இலங்கக்கு 
வரு்க ்ந்துள்்ள பிர்மர் இமரான் கானுக்கு கட்டு -
நாயக்கா ேர்வம்ே விமான நி்லயததில் இராணுவ 
அணிவகுபபு மரியா்்மயாடு மகத்ான வரமவறபு 
அளிக்கபபட்்டது. பிர்மர் விமான நி்லயததிறகு 
விஜயம ்ேய்து பாகிஸ்ான் பிர்ம்ர வரமவற-
றார். அவரது வரு்கயின் நிமித்ம ்்லநகரில் 
இலங்க, பாகிஸ்ான் ்காடிகள் பறக்க வி்டபபட்-
டுள்்ளன.

2020 மு்ல் உலகிறகு ்பரும அச்சுறுத்லாக 
வி்ளஙகிக் ்காண்டிருக்கும ்காவிட் 19 ்்ாறறு 
இலங்கயில் பதிவாகத ்்ா்டஙகிய பின்னர் இந்-
நாட்டுக்கு வரு்க ்ந்துள்்ள மு்லாவது ்வளிநாட் -
டுத ்்லவர் என்ற ்பரு்ம்ய பிர்மர் இமரான் 
கான் இவ்விஜயததின் ஊ்டாகப ்பறறுக் ்காண்-
டுள்்ளார்.

அம்மநரம அரே ்்லவர் என்ற வ்கயில் பிர் -
மர் இமரான் கான் ்றமபாது இலங்கக்கு விஜயம 
்ேய்துள்்ள மபாதிலும பாகிஸ்ான் கிரிக்்கட் 
அணித ்்லவராகவும கிரிக்்கட் வி்்ளயாட்டு 
வீரராகவும ஏறகனமவ அவர் இந்நாட்டுக்கு வரு்க 
்ந்துள்்ளார்.

மநறறு பிறபகல் ்காழும்ப வந்்்்டந்் பிர -்
மர் இமரான் கான் பிர்மர் மஹிந்் ராஜபக் ஷ்வ 
அலரி மாளி்கயில் ேந்திதது இரு ்ரபபு மபச்சு-
வார்த்்்ய மமற்காண்்டார். இபமபச்சுவார்த் -்
யின் மபாது பல்மவறு வி்டயஙகள் குறிதது கலந்து -
்ரயா்டபபட்டுள்்ளன. அவறறில் வர்த்கம, மு்லீடு, 
கல்வி, சுகா்ாரம, விஞ்ானம, ்்ாழில்நுட்பம, 
சுறறுலா மறறும பாதுகாபபு உள்ளிட்்ட வி்டயஙகள் 
குறிபபி்டத்க்க்வயாகும. அ்்னத ்்ா்டர்ந்து 
இரண்டு பிர்மர்க்ளதும முன்னி்லயில் புரிந்து-
ணர்வு உ்டன்படிக்்கயும ்கச்ோததி்டபபட்்டது.

இம்மவ்்ள இன்று ஜனாதிபதி மகாட்்டாபய 
ராஜபக் ஷ்வ ேந்திதது மபச்சுவார்த்் ந்டததும 
பாகிஸ்ான் பிர்மர், அ்ன் பின்னர் ்காழுமபு 
ேஙகரில்லா ம�ாட்்டலில் இ்டம்பறும வணிகம 
மறறும மு்லீடு ்்ா்டர்பான மாநாட்டிலும கலந்து 
்காள்்ளவுள்்ளார். அதம்ாடு ேபாநாயகரும, வி்்ள -
யாட்டுத து்ற அ்மச்ேரும ஏறபாடு ்ேய்துள்்ள 
மதிய விருந்துபோரததில் கலந்து ்காள்வம்ாடு, 
பிறபகலில் அவர் மீண்டும பாகிஸ்ான் திருமபவி-
ருக்கின்றார்.

பாகிஸ்ான் பிர்மரின் இந்் இராஜ்ந்திர விஜய-
மானது இரு நாடுகளுக்கும இ்்டயில் நீண்்ட காலம 
நிலவி வரும நட்புற்வ மமலும வலுபபடுத் வழி-
வகுக்கும என்பதில் ஐயமில்்ல. ்்றகாசியப 
பிராந்தியததில் பிரித்ானிய காலனிததுவததில் 
இருந்து பாகிஸ்ானும இலங்கயும கிட்்டத்ட்்ட 
ஒமர காலப பகுதியில் சு்ந்திரம்்டந்் நாடுக்ளாக 
வி்ளஙகுகின்றன. அம்மநரம, இலங்கயானது 
சு்ந்திரம்்டந்் ஆரமப காலததிமலமய இராஜ்ந்-
திர உற்வ ஆரமபித் நாடுகளில் பாகிஸ்ானும 
ஒன்றாகும.

இலங்கயும பாகிஸ்ானும இந்து ேமுததிரப 
பிராந்திய நாடுக்ளாக வி்ளஙகுவம்ாடு இரு நாடு-
களும ோர்க் அ்மபபிலும அஙகம வகிக்கின்றன. 
இரு நாடுகளுக்குமி்்டயில் கல்வி, கலாோரம, 
விஞ்ானம, ்்ாழில்நுட்பம, ்பாரு்ளா்ாரம, 
பாதுகாபபு ஒதது்ைபபு உள்ளிட்்ட பல்து்ற உற-
வுகள் நீண்்ட காலமாக நீடிதது நிலவி வருகின்றன.

அந்் வ்கயில் இலங்கயின் கல்வி முன்-
மனறறததிறகு பல வழிகளிலும பாகிஸ்ான் ஒதது-
்ைபபுக்்ள நல்கிக் ்காண்டிருக்கின்றது. அவற -
றில் இலங்க மாணவர்களுக்கு பாகிஸ்ான் 
பல்க்லக்கைகஙகளில் உயர் கல்வி்யத ்்ா்டர்-
வ்றகான புல்மப பரிசில் வாய்பபு, இந்நாட்டு 
மாணவர்களின் கல்வி மமமபாட்டுக்கான புல்மப 
பரிசில்கள், பின்்ஙகிய பா்டோ்லகளுக்கு கணனி 
கூ்டஙக்்ள அ்மததுக் ்காடுத்ல் என்பன குறிப -
பி்டத்க்கன.

இ்வ இவ்வாறு இருக்க, ேர்வம்ே மட்்டததி-
லும இரு நாடுகளும ்நருஙகிய ம்ாை்மமயாடு 
்ேயறபட்டுக் ்காண்டிருக்கின்றன. அந்்டிபப -
்்டயில் ்ஜனீவா மனி் உரி்மப மபர்வயில் 
இலங்கக்கு எதிராக முன்்னடுக்கபபடும பிமரர-
்ணகள் மறறும மயாே்னகளுக்கு எதிராகவும, 
இலங்கக்கு ஆ்ரவாகவும ்்ா்டராகக் குரல் 
்காடுக்கும நா்டாகவும பாகிஸ்ான் வி்ளஙகுகின்-
றது. குறிபபாக 2013 களில் ்ஜனீவாவில் இலங -
்கக்கு எதிராகக் ்காண்டு வரபபட்்ட பிமரர்ண 
ஒன்றுக்காக பாகிஸ்ான் மூன்று மு்ற கடும 
எதிர்ப்ப ்வளிபபடுததி வாக்களிபபு மகாரிய்ம 
சுட்டிக்காட்்ட்க்க வி்டயமாகும.  ேர்வம்ே ரீதியிலும 
பாகிஸ்ான் இலங்கக்கு பக்கபலமாக இருந்து 
வருவ்றகு இதுவும ஒரு நல்ல உ்ாரணமாகும.

இவ்வாறு சிறந்் ம்ாை்ம மிக்க நா்டான இலங-
்கக்கு பாகிஸ்ான் பிர்மரின் இந்் விஜயம 
வரலாறறில் முக்கியததுவம மிக்க்ாக அ்மயும. 
அதம்ாடு இரு நாடுகளுக்கும இ்்டயிலான நட்-
புற்வ மமலும பலபபடுத்வும, வலுபபடுத்வும 
வழிவகுக்கும என்றால் மி்கயாகாது.

35, டி. ஆர். விஜயவர்்ன மாவத்், ்காழுமபு- - 10
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தி.மு.க தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு 
எதிரடாக பிரம்டாஸதிரதலத 
அவரது அண்ணன் மு.க.அழகி-

ரிலை லவதது ஏவ வி்ைடாம என படா.ஜ.க 
எணணியிருநத நிலையில் அக்கட்சிக்கு 
ம்ௌனம கடாட்டி விட்டு ்ைடான அல -்
தியில் இருக்கிறடார் மு.க.அழகிரி. இதன் 
பின்னணி குறிதது ஆரடாயநத பபடாது இவ்-
வளவு விஷைம ந்நதிருக்கிறதடா என 
எண்ணத பதடான்றுகிறது.

2014ஆம ஆணடு கட்சியிலிருநது 
கரு்ணடாநிதிைடால் நீக்கபபட்் அழகிரி, 
அக்கட்சியில் இல்ணை எததலனபைடா 
குட்டிக் கர்ணஙகலள பபடாட்்டார். தடாய 
விடு தூது, தஙலக விடு தூது என எதத-
லனபைடா தூதுகலள அனுபபியும கரு்ணடா-
நிதி ் னம ் டாறவில்லை. இநத நிலையில் 
கரு்ணடாநிதியின் ்லறவுக்கு பிறகடாவது 
தி.மு.கவில் தனக்கு ஒரு இ்ம கில்க்-
கும என எதிர்படார்ததடார். ஆனடால் அவலர 
மீணடும கட்சியில் இல்ணக்கக் கூ்டாது 
என்பதில் ஸ்டாலின் திட்்வட்்்டாக 
இருநது விட்்டார்.

இதனடால் தி.மு.கலவ எதிர்க்கும 
்னபபபடாக்கு மு.க. அழகிரியி்ம ஏற்-
பட்்து. மதடா்ர்நது தி.மு.கவுக்கு எதிரடாக 
வி்ர்்சனதலத முன்லவதது வநதவர், 
இததலன நடாட்கள் அல்திைடாக இருநது 

விட்டு தற்பபடாது ்சட்்்சலப பதர்தலில் 
ஸ்டாலிலன இரணடில் ஒன்று படார்தது 
விடுகிபறன் என வீரவ்சனம பபசினடார்.

இதனில்பை தனது ஆதரவடாளர்களு-
்ன் ஆபைடா்சலன ந்ததினடார். அபபபடாது 
தி.மு.கவுக்கு தடான் ம்சயத நல்ைலவ-

கலள பட்டிைலிட்்டார். எனினும அவ-
ருக்கு தி.மு.கவில் இருநது அலழபபு வர-
வில்லை. இதனடால் மகடாதிதது பபடானடார் 
அழகிரி. வீடு இரணடு பட்்டால் கூததடா-
டிக்கு மகடாண்டாட்்ம என்படார்கள். அது 
பபடாை ஸ்டாலின்- அழகிரி ப்டாதலில் 
குளிர் கடாை படா.ஜ.க முடிவு ம்சயதது. 
அதன்படி ஸ்டாலினுக்கு எதிரடாக மிகப 
மபரிை பிர்சடார திட்்தலத படா.ஜ.க தீட்டி-
யிருநதது.

அதற்கு முன் அமிதஷடாவு்ன் அழகி-
ரிலை ்சநதிக்க லவதது பிர்சடார திட்்தலத 
ப்லும வலுபபடுதத படா.ஜ.க திட்்மிட்-
டிருநதது. ஆனடால்அழகிரியும திடீமரன 
அல்திைடாகி விட்்டார். இது குறிதது 
அண்ணடா அறிவடாைை வட்்டாரஙகள் கூறு-
லகயில் “நீர் அடிதது நீர் விைகு்டா? தனது 
தடாய தைடாளு அம்டாள், ்சபகடாதரி ம்சல்வி-

யி்ம ்னக்குமுறலை மகடாட்டியுள்ளடார் 
ஸ்டாலின். இலதைடுதது ம்சல்வி மூைம 
பகடாபடாைபுரம இல்ைததிற்கு அழகிரி வர-
வலழக்கபபட்்டாரடாம. அஙகு ஸ்டாலின் 
வீடிபைடா அலழபபில் அழகிரிலை ்ச்டா-
தடானபபடுததிைதடாக கூறபபடுகிறது. கட்-
சியில் மீணடும ப்சர்தது மபடாறுபபு வழங-
குவது குறிதது பப்சபபட்்து. ஆனடால் 
இதற்கு அழகிரி ஒபபுக் மகடாள்ளவில்லை.

இதற்கு ப்ல் தனக்கு மபடாறுபபபடா 
பதவிபைடா பதலவயில்லை. ஆனடால் 
்கன் தைடாநிதி அழகிரிக்கு உரிை மபடாறுப-
பும, பதவியும வநதடாக பவணடும என 
அழகிரி கூறி விட்்டாரடாம. ஸ்டாலின் ்சம-
்தம ம்சடான்னதும சிரிதத முகதது்ன், 
நிலறநத இதைதது்ன் பகடாபடாைபுரதலத 
விட்டு ம்சன்றடாரடாம அழகிரி. அழகிரிலை 
நமபி ஏ்டாநதுள்ளது படா.ஜ.கட்சி

உைகிலுள்ள ஒவ்மவடாரு 
நடாடும சுற்றடா்லைப 
படாதுகடாக்கின்ற பவலைத 

திட்்ஙகலள நல்முலறபபடுதது-
வதில் இன்லறை கடாைததில் அக்கலற 
ம்சலுததி வருகின்றன. பல்பவறு 
அனர்ததஙகளடாலும ்னித ந்வடிக் -
லககளடாலும சுற்றுச் சூழல் படாதிக்கப-
பட்டு வருவதடால், உைகம அழிவின் 
விளிமபுக்கு ம்சன்று மகடாணடி-
ருபபலத உ்ணர்நபத இவ்வடாறடான 
பவலைத திட்்ஙகள் முன்மனடுக்கப-
பட்டு வருகின்றன.

இதலனக் கருததில் மகடாணடு சுற் -
றடா்லை படாதுகடாபபதற்மகன ஐக்கிை 
நடாடுகள் ்சலபயினடால் உருவடாக்கப-
பட்் நிலைபபறு அபிவிருததி பநடாக்-
கஙகளுக்கு, உைக நடாடுகள் அலனத-
தும அதிக முன்னுரில் அளிதது, 
உரிை பவலைத திட்்ஙகலள நல்மு -
லறபபடுததி வருகின்றன. நிலைபபறு 
அபிவிருததி பநடாக்கஙகளில் பநடாக்க 
இைக்கம 13 'கடாைநிலை ்டாற்றம', 
பநடாக்க இைக்கம 14 ' நீர்வடாழ் உயிரி-
னஙகள்'  பநடாக்க இைக்கம 15 'நிைததில் 
வடாழ் உயிரினஙகள்' ஆகும.

நிலைபபறு பநடாக்கஙகள் சுற்றடா் -
லைப படாதுகடாபபதற்கடான முழுல்ைடான 
பநடாக்கதது்ன் உருவடாக்கபபட்டுள்ளன. 
தூைநீரும தூயல்ைடான சுகடாதடார வ்சதிக-
ளும(பநடாக்க இைக்கம 06), தூை மின்வலு 
(பநடாக்க இைக்கம 07) ்ற்றும நிலைபப-
றடான தூயல்ைடான நகரம (பநடாக்க இைக் -
கம 07) ஆகும. ப்ற்படி பநடாக்கஙகள் 
ஊ்டாக சுற்றுச்சூழலை எவ்வடாறு படாது-
கடாபபமதன்பது மதளிவடான இைக்குகள் 
மூைம குறிபபி்பபட்டுள்ளது.

தூைநீரும தூயல்ைடான சுகடாதடார வ்ச-
திகளும எனும பநடாக்கததின் கீழ் திறந-
தமவளியில் ்ைம கழிபபலத இல்ைடா-
்ல் ஆக்குதல் எனும இைக்கு மூைமும 
நீர் ்டாசுபடுதலை குலறததல், குபலப-
கலள நீக்குதல், அபடாைகர்டான இர்சடா-
ைனப மபடாருட்களின் மவளியீட்ல் 
குலறததல் ஆகிை இைக்குகள் மூைமும 
்லைகள், கடாடுகள், ஈரநிைஙகள், ஏரிகள் 
்ற்றும நீர்நிலைகள் என்பவற்லற படாது-
கடாததல் பபடான்ற இைக்குகள் ஊ்டாகவும 
சுற்றுச்சூழல் படாதுகடாபபடானது கருததில் 
மகடாள்ளபபட்டுள்ளது.  அபத பபடால் 
தூை மின்்சக்திலை வழஙகுதல் எனும 
பநடாக்கின் கீழ் இைற்லக வளஙகள் அழி-
வுறடாத வலகயில் புதுபபிக்கததக்க வளங-
கலளப பைன்படுததி சுற்றடா்ல் சீர்மக-
்டாத வலகயில் மின்்சக்திலை தைடாரிதது 
வழஙகல் என்ற இைக்கும வடிவல்க்-
கபபட்டுள்ளது.

 நிலைபபறடான அபிவிருததி பநடாக்கு 
இைக்கம 11இன் கீழ் படாதக்டான விலள-
வுகள் சுற்றுச்சுழலுக்கு ஏற்படுவலத 
குலறததல், ்ரபுரில்கலள படாதுகடாபப-
பதடாடு மபடாது இ்ஙகலளயும படாதுகடாத-
தல், கடாைநிலை ்டாற்றம, பபரழிவுகள் 
என்பலதத தடுததல் ்ற்றும இ்ர் முகடா-
ல்ததுவதலத உருவடாக்குதல் பபடான்ற 
சுற்றடா்லை படாதுகடாபபதற்கடான இைக்கு-
கள் உருவடாக்கபபட்டுள்ளன.

 கடாைநிலை மதடா்ர்படான ஆபததுக்-
கள், இவ்வடாறடான ஆபததுக்கள் வரடா்ல் 
தடுபபதற்கடான யுததிகள், அனர்ததஙக-
ளிலிருநது மீளும திறன், விழிபபு்ணர்வு 
்ற்றும பநர்சிநதலனைடான ்பனடாநிலை 
என்பவற்லற உருவடாக்குதல் பபடான்ற 
இைக்குகள் ஊ்டாக கடாைநிலை ்டாற்றததி -
னடால் ஏற்படும படாதிபலப குலறததலை 
ஐ.நடா ்சலபைடானது கருததில் மகடாண -
டுள்ளது. இது பபடான்பற க்ல் ்ற்றும 
நிைம ்டாசுபடுதலை தடுததல், க்ல் 
்சடார்நத ்ற்றும க்பைடார சுற்றுச் சூழலை 
படாதுகடாததல் ்ற்றும நிர்வகிததல், க்ல் 
அமிை்ை்டாகுதலின் தடாக்கதலதக் 
குலறததல், சிறநத ்ற்றும விலனததிற-
னடான மீன்பிடி முலறல்லை உருவடாக்கி 
முகடால் ம்சயவது்ன், உற்பததித 
திறலன விருததி ம்சயதல் பபடான்ற இைக்-
குகளில் அதிகம கவனம ம்சலுததபபட் -
டுள்ளது.

நிைம, நன்னீர் சூழல், ்லைகள், 
கடாடுகள் என்பவற்லற படாதுகடாததல், 
க்ைரிபலப தடுததல், அழிக்கபபட்் 
கடாடுகலள மீள் உருவடாக்கல், உயிரிைல் 

பல்வலகல் இழபபுக்கலள குலறத-
தல், தடாவரஙகலளயும விைஙகுகலள-
யும படாதுகடாததல் பபடான்ற இைக்குகள் 
ஊ்டாக சுற்றடா்லை படாதுகடாததல் ந்வ-
டிக்லககள் ப்ற்மகடாள்ளபபட்டு வரு-
கின்றன.

உைகைடாவிை ரீதியில் உருவடாக்கப-
பட்் ஐ.நடாவின் நிலைபபறு அபிவி-
ருததி பநடாக்கஙகலள அடிபபல்ைடாக 
லவதது இைஙலகயில் அணல்யில் 
தைடாரிக்கபபட்் 'ம்சழிபபடானதும சுபிட்-
்ச்டானது்டான நடாட்ல் உருவடாக்கும 
மகடாள்லகச் ்சட்்கததிலும' சுற்றடா்லை 
படாதுகடாபபதற்கடான ஒரு பூர்ணததுவ்டான 
மகடாள்லகச் ்சட்்கம தைடாரிக்கபபட்டுள் -
ளது. ம்சழிபபடானதும சுபிட்்ச்டானது -
்டான நடாட்ல் உருவடாக்கும மகடாள்லகச் 
்சட்்ததின் அததிைடாைம 8இல் 'நிலைபப-
றடான சுற்றடா்ல் மகடாள்லக' உருவடாக்கப -
பட்டுள்ளது.

்சமூக, மபடாருளடாதடார ்ற்றும சூழல் 
நல்முலறகளின் ்ச்நிலைலை பபணு-
வதன் ஊ்டாக நடாட்டின் நிலைபபறடான 
அபிவிருததிலை  அல்நது மகடாள்ளபை 
இைஙலகயின் நிலைபபறடான சுற்றடா்ல் 
மகடாள்லகயின் பிரதடான பநடாக்க்டாகும. 
சூழலைப படாதுகடாபபதற்கடான ்சட்்ம 
ஒழுஙகுகலள உருவடாக்கி அவற்லற 
அமுல்படுததுதல், நல்முலறயிலுள்ள 
்சட்்ம ஒழுஙகுகலள மீள்பரிசீைலன 
ம்சயது அவற்லற ஒழுஙகுபடுததுதல், 
்சர்வபத்ச நிலைபபறு இைக்குகளு்ன் 
ஒருஙகில்ணநத மகடாள்லகச் ்சட்்கதலத 
உருவடாக்குதல், மதடாழிநுட்பதலதயும, 
படாரமபரிைதலதயும இல்ணக்கும வலக -
யிைடான நிலைபபறு திட்்ஙகலள தைடா-
ரிதது அமுல்படுததுதல் ்ற்றும ்க்க -
ளின் வடாழ்க்லகத தரதலத உைர்ததும 
வலகயிைடான நிர்வடாகக் கட்்ல்பலப 
ஒழுஙகல்ததல் பபடான்ற பல்பவறு 
குறிக்பகடாள்கலள மகடாணடு இைஙலக -
யில் இச்்சட்்கம தைடாரிக்கபபட்டுள்ளது.

 விவ்சடாைம, விைஙகு பவளடாணல் 
்ற்றும பயிர்ச் ம்சயலககளுக்கடான 
நிைதலத நிலைபபறடாக பைன்படுத-
தல், புதிை மதடாழில்நுட்பததின் ஊ்டாக 
்ண்சரிலவ கட்டுபபடுததும ம்சைல் 
திட்்தலத அமுல்படுததல், ்னிதர்கள் 
்ற்றும விைஙகுகளின் ம்சைற்படாடுக -
ளடால் அழிநது ம்சல்லும கண்ல் ்ற்றும 
அபத பபடான்ற தடாவரஙகலளப படாதுகடாத-
தல், தரிசு நிைஙகள், லகவி்பபட்் 
நிைஙகள் ஆகிைவற்லற அல்ைடாளபப-

டுததி அவற்லற உற்பததிக்கடாக பைன்ப -
டுததல் பபடான்ற ம்சைல் திட்்ஙகலள 
அமுல்படுததுவதன் ஊ்டாக நிைதலத 
விலனததிறனடாக பைன்படுததலை 
இச்்சட்்கம பிரதடான மகடாள்லகைடாகக் 
மகடாணடுள்ளது.

கழிவுகலள மீள்உற்பததி ம்சயதல் 
ம்சைல் திட்்ததின் ஊ்டாக கழிவு 
முகடால்ததுவதலத விலனததிறனடாக்-
குதல், கடாடுகலள உருவடாக்குவது்ன், 
பச்ல்சக் கூலர, நகரக் கடாடுகள், விவ்சடா -
ைக் கடாடுகள் பபடான்றவற்லற உருவடாக் -
குவதன் ஊ்டாகவும, எணம்ணய வளப-
படாவலனலை குலறததல் ஊ்டாகவும 
கடாபன் அற்ற நடாட்ல் உருவடாக்குதல், 
நிலைைடான நீர் முகடால்ததுவதலத 
விருததி ம்சயதல் ்ற்றும சுற்றுச்சூழல், 
கல்வி, கைடா்சடார நிகழ்வுகலள அடிப -
பல்ைடாக மகடாண்தும மபடாருளடாதடா-
ரதலத ல்ைபபடுததிைது்டான சுற்றடா் -
லையும, உயிர்ப பல்வலகல்லையும 
படாதுகடாததல் ஆகிைவற்லற இச்்சட்்கம 
மதளிவடாக மகடாண்ல்நதுள்ளது.

 ப்லும க்ல் வளம, இைற்லக 
வளம, எழில்்ை்டான நகரம ஆகிை -
வற்லற சிறபபடாக பரடா்ரிபபது்ன், சுற்-
றடா்ல் கல்விலையும ஒழுஙகுபடுததுவ -
தன் ஊ்டாக, சுற்றடா்லை நிலைபபறு 
தன்ல்யுள்ளதடாக உருவடாக்கைடாம 
எனவும இச்்சட்்கததில் குறிபபி்ப -
பட்டுள்ளது. இவற்லறப பைன்படுததி 
நிலைபபறடான சுற்றடா்லை உருவடாக்கு -
வதற்கு இைஙலக அரசு பல்பவறு கருத -
திட்்ஙகலள திட்மிட்டு, வடிவல்தது 
அமுல்படுததி வருகின்றது.

அவ்வடாறடானமதடாரு கருததிட்்்டா -
கபவ 'கஙலககலள கடாபபபடாம' எனும 
கருததிட்்ம தைடாரிக்கபபட்டு அது அண -
ல்யில் அல்ச்்சரலவயின் அஙகீகடாரத-
லதயும மபற்றுள்ளது.

'கஙலககலள கடாபபபடாம' கருததிட்்த -
தின் கீழ் ஆரமபக்  கட்்்டாக ஒவ்மவடாரு 
்டாகடா்ணததிற்கும ஒவ்மவடாரு கஙலக -
மைன 9 கஙலககள் மதரிவு ம்சயைப -
பட்டு அலவகள் ைடாவும அபிவிருததி 
ம்சயைபப்விருக்கின்றன. ப்ல்்டா -
கடா்ணததில் களனி கஙலகயும, ்ததிை 
்டாகடா்ணததில் ்கடாவலி கஙலகயும, 
மதன்்டாகடா்ணததில் வளலவ கஙலக -
யும, ்சபரகமுவ ்டாகடா்ணததில் களுகங-
லகயும, ஊவடா ்டாகடா்ணததில் ம்னிக் 
கஙலகயும, வ்ப்ல் ்டாகடா்ணததில் 
மததுறு ஓைடாவும, கிழக்கில் கல்ஓைடாவும, 

வ்்ததியில் ்ல்வதது ஓைடாவும, 
வ்க்கில் கஙகரடாைன் ஆறும தற்கடாலி -
க்டாக மதரிவு ம்சயைபபட்டுள்ளன.

இததிட்்ம மதடா்ர்படான அறிவு -
றுததல் ைடாவும 2/2021 சுற்றுநிருபம 
மூைம மவளியி்பபட்டுள்ளதடாக திரு -
பகடா்ண்லை ்டாவட்் ஒருஙகில்ணப-
புக் குழுக் கூட்்ததின் பபடாது இ்ம -
மபற்ற 'கஙலககலள கடாபபபடாம' 
கருததிட்்ம பற்றிை அறிமுக நிகழ்-
வில் குறிபபி்பபட்்து. இததிட்்த-
தின் கீழ் அல்ச்சிக்கில்யிைடான 
குழு, ்டாவட்் ஒருஙகில்ணபபு குழு 
்ற்றும பிரடாநதிை ஒருஙகில்ணபபுக் 
குழுக்கள் உருவடாக்கபபட்டு அக்கு-
ழுக்களுக்கு விளக்கம அளிக்கபபட் -
டுள்ளது.

'கஙலககலள கடாபபபடாம' எனும 
கருததிட்்்டானது உள்நடாட்டு நிதிவ-
ளதது்ன் ்ததிை சுற்றடா்ல் அதிகடார 
்சலபயினடால் அமுல்படுததபப் திட்-
்மி்பபட்டுள்ளபதடாடு சுற்றடா்ல் 
அல்ச்சின் ஒருஙகில்ணபபின் கீழ் 25 
அல்ச்சுகளின் பநரடிைடான பஙகுபற்-

றுதலு்ன் நல்மபறும எனவும மதரி -
விக்கபபட்்து.

கழிவுகள் நீரு்ன் கைததல், ்ண்ண-
ரிபபு ்ற்றும ஆறுகள் இடிதல், அததுமீ -
றிை குடிபைற்றததின் ஊ்டாகவும அனு-
்திைற்ற கட்்்ஙகள் அல்பபதன் 
ஊ்டாகவும ஆற்லற சுரண்ல், கட்டுப-
படுதத முடிைடாததும அததுமீறிைது்டான 
்ணஅகழ்வு ்ற்றும உயிரிைல் பல்வ -
லகல் படாதிபபு பபடான்ற படாரிை பிரச்-
சிலனகளிலிருநது கஙலககலள படாது-
கடாததுக் மகடாள்வபதடாடு, கஙலககலள 
புனரல்பபதன் மூைம நிலைபபறடான 
சுற்றுச்சூழலை உருவடாக்குவலத பநடாக் -
க்டாகக் மகடாணப் இததிட்்ம தைடாரிக்-
கபபட்டுள்ளது.

இதன் மூைம உயிர்ப பல்வலக-
ல்லை படாதுகடாததல், நடாட்டு ்க்களின் 
படாதுகடாபபடான குடிநீர் மபறுலககலள 
உறுதிபபடுததல், நிலைைடான நீர்பபடா-
வலனலை விருததி ம்சயதல் ்ற்றும 
ஏரிகலள அல்ைடாளபபடுததுதல் 
பபடான்ற பநடாக்கஙகலளயும அல்நது 
மகடாள்ள முடியும எனவும இததிட்்ம 
பற்றி விளக்கபபட்்து.

நடாட்டு ்க்கள் தஙகளுல்ை பிரபத -
்சஙகளிலுள்ள ஆறுகள் ்ற்றும கங-
லககளின் பிரச்சிலனகலள விளஙகிக் 
மகடாள்ளும மபடாருட்டு ஒவ்மவடாரு 
கஙலக மதடா்ர்படாக அல்ைடாளங 
கடா்ணபபட்் பிரச்சிலனகலள, சுற்-
றடா்ல் அல்ச்சின் இல்ணைததளம 
மூைம அறிநது மகடாள்ளக் கூடிைதடாக 
வடிவல்க்கபபட்டுள்ளது. தஙகள் பிர-
பத்சததில் கஙலக ்ற்றும நீர்நிலைகள் 
மதடா்ர்படான பிரச்்சலனகலளயும இதில் 
பதிபவற்றக் கூடிை வ்சதிகளும வழஙகப-
படும எனவும குறிபபி்பபட்்பதடாடு, 
இததிட்்ததிலன விலரவில் அமுல்ப-
டுவதற்கடான ்சகை முன்பனற்றஙகளும 
ப்ற்மகடாள்ளபபட்டுள்ளன எனவும 
குறிபபி்பபட்்து.

 ்னித ந்தலதயின் விலளவுகள், சுற்-
றடா்லை மவகுவடாகப படாதிபபல்ைச் 
ம்சயவது கவலை தரக் கூடிை வி்ை்டா-
கும. சுற்றடா்லை படாதுகடாக்கும ந்வடிக்-
லககலள விலனததிறனடான முலறயில் 
ப்ற்மகடாள்ளும அபதபநரம, ஒவ்மவடாரு 
்னிதனும சுற்றடா்லைப படாதுகடாபப-
தில் அக்கலறயு்னும பநர்சிநதலனயு -
்னும ம்சைற்படும பபடாது ்டாததிரப் 
சுற்றடா்லை நிலைபபறடானதடாக உரு-
வடாக்க முடியும. எ்து நடாட்டினதும 
உைகிலுள்ளது்டான 
அலனதது வளஙக-
லளயும படாதுகடாதது 
அவற்லற எதிர்கடாை 
்சநததிகளுக்கு வழங-
கபவணடிை மபடாறுப-
பும க்ல்யும எம 
ஒவ்மவடாருவர் மீதும 
சு்ததபபட்டுள்ளது.

தீர்மானத்துக்கு
வந்மார அழகிரி!

'கங்கக்ை காப்பாம்'
சுற்மாடலை பமாதுகமாக்கும்
நிலைபப்மான அபிவிருத்தி

ஏ.எஸ்.எம்.பாயிஸ்
திட்்டமி்டல் பணிபபாளர்

சுகைா்ா் அ்ைச்சு, (கி.ைா)

நிலம், நன்னீர் சூழல், ம்லகள், காடுகள்
என்பவற்றை பாதுகாத்தல், கடலரிப்ப ்தடுத்தல்,
அழிககபபடட காடுக்ை மீள் உருவாககல்,
உயிரியல் பல்வ்க்ம இழபபுகக்ை
கு்றைத்தல், ்தாவரஙக்ையும் விலஙகுக்ையும் 
பாதுகாத்தல் ்பான்றை இலககுகள் ஊடாக
சுறறைாட்ல பாதுகாககும் நடவடிக்ககள்

பைனில்ைடாத ம்சடாற்கலள நல்ை பணபு உல்ைவர்
ம்சடால்லுவடாரடானடால், அவனுல்ை ப்மபடாடு 
அவர்க்குரிை ்திபபபடாடு நீஙகிவிடும.

சீர்்ம சிறப்பாடு நீஙகும பயனில
நீர்்ம யு்்டயார் ்ோலின்
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இவர் தனது ஆ்ரமெக் கல்விமை சாய்ந்-
தைருது அல் ஜலால் வித்திைாலைத்தி-
லும இமைநிமலக் கல்விமை கல்முமன 
சாஹி்ரா ததசிை ொைசாமலயிலும 
பெற்றுக் பகாணைார்.  

இலஙமக பதன்கிழக்கு ெல்கமலக்க-
ழகத்தில் சமூகவிைல் துமைமைக் கற்ை 
இவர், சமூகவிைல் துமையில் முதல் 
வகுபபுச் சித்திமை பெற்றுக் பகாணைார். 
2005 இல் பதன்கிழக்குப ெல்கமலக்க-
ழகத்தில் தற்காலிக விரிவும்ரைாள்ராக 
இமைத்துக் பகாளளபெடை  ைமீஸ் அபூ-
ெக்கர், 2006ஆம ஆணடு அதத ெல்க-
மலக்கழகத்தில் சமூகவிைல் துமை நி்ரந்-
த்ர விரிவும்ரைாள்ராக நிைமிக்கபெடைார்.

அவர் 2010ஆம ஆணடு சமூகவிைல் 
முது தத்துவைாணி ெடைத்மத தெ்ராதமன 
ெல்கமலக்கழகத்திலும, அதத ஆணடு 
மு்ரணொடு ைற்றும சைாதானம பதாைர்-
ொன ெடைப பின்ெடிபமெ இஙகிலாந்-
தின் பி்ரடதொர்ட ெல்கமலக்கழகத்திலும 
பெற்றுக் பகாணைார். கலாநிதி ெடைபெ-
டிபமெ சிஙகபபூர் ததசிைப ெல்கமலக்கழ-
கத்தில் தைற்பகாணைார்.  

சமூகப பி்ரச்சிமனகள, பதாைர்ொைல், 
இனத்துவம, அ்ரசிைல் சமூகவிைல், சிறு-
ொன்மைக் கற்மககள முதலிை ஆய்வுப 
ெ்ரபபுகளில் நிபுைத்துவம பெற்றுளள தெ்ரா-
சிரிைர் ைமீஸ் அபூெக்கர், 2011இல் பதன்கி-
ழக்குப ெல்கமலக்கழகத்தில் சித்ரஷை விரிவு-
ம்ரைாளர் த்ரம இ்ரணடிற்கும, 201 7இல் 
சித்ரஷை விரிவும்ரைாளர் த்ரம ஒன்றிற்கும 
ெதவியுைர்த்தபெடைார். இவர் 05.09.2019 
ஆம திகதி முதல் இபெல்கமலக்கழகத்தின் 
முதலாவது சமூகவிைல் தெ்ராசிரிை்ராக 
ெதவி உைர்வு பெற்றுளளார்.

இலஙமக பதன்கிழக்குப  ெல்கமலக்க-
ழக வ்ரலாற்றில் பீைாதிெதி ஒருவர் தெ்ராசி-
ரிை்ராக ெதவி உைர்வு பெறுவது இதுதவ 
முதற் தைமவைாகும.  இபெல்கமலக்கழ-
கத்தில் சமூகவிைல் பிரிமவ தனிைான 
ஒரு துமைைாக நிறுவுவதில் பெரும 

ெஙகாற்றிை தெ்ராசிரிைர் ைமீஸ் அபூெக்-
கர், 2017ஆம ஆணடு அத்துமையின் 
முதலாவது தமலவ்ராக நிைமிக்கபெடடி-
ருந்தார். ெல்கமலக்கழகத்தின் ைாைவர் 
நலன்புரி தசமவகள, சர்வததச பதாைர்பு-
கள, ெல்கமலக்கழக ஆசிரிைர் விருத்தி 
நிமலைஙகளின் ெணிபொள்ராகவும 
இவர் பசைற்ெடடுளளார்.

அவர் 2019ஆம ஆணடு கமல 
கலாசா்ர பீைத்தின் பீைாதிெதிைாகத் பதரிவு 
பசய்ைபெடடு தற்தொது வம்ர அதன் 
பீைாதிெதிைாக பசைற்ெடடு வருகின்ைார். 
இவ்ரது முைற்சியின் ெைனாக பதன்கிழக்-
குப ெல்கமலக்கழகத்தின் கமல கலாசா்ர 
பீைத்தின் ஐந்து துமைகளினால் (அ்ரசிைல் 
விஞ்ானம, சமூகவிைல், பைய்யிைல், 

புவியிைல், தமிழ்) ெடைப பின்ெடிபபுக் கற்-
மககள ஆ்ரமபிக்கபெடடுளளன.  

ெல்தவறு ததசிை ைற்றும சர்வ-
ததச ஆய்வு ைாநாடுகளில் ெஙதகற்று 
ஆய்வும்ர ஆற்றியுளள இவர், உலகத் 
த்ரம வாய்ந்த ஆய்வுச் சஞசிமககள 
ெலவற்றில் கடடும்ரகமள எழுதி பவளி-
யிடடுளளார். இவர் தனது ஆய்வு பவளி-
யீடுகளுக்காக பதன்கிழக்குப ெல்கமலக்-
கழகத்தின் 2019ஆம ஆணடுக்கான 
சிைந்த ஆய்வாளர் விருது வழஙகி பகௌ்ர-
விக்கபெடைார். உலகத் த்ரம வாய்ந்த 
சஞசிமககளில் ஆய்வுக் கடடும்ரகமள 
பவளியிடைமைக்காக பதன்கிழக்குப 
ெல்கமலக்கழகத்தின் மூதமவயினால் 
வழஙகபெடும பகௌ்ரவப ெடைத்திமன ெல 

முமை பெற்ை தெ்ராசிரிைர் ைமீஸ் அபூ-
ெக்கர், 2019இல் பகய்சிட என அமழக்-
கபெடும விைன்னாவில் உளள சர்வததச 
சமொஷமன  நிமலைத்தின் ெடை அஙகீ-
கா்ரத்திமனயும பெற்றுளளார்.    

இன்று பதன்கிழக்கு ெல்கமலக்கழக 
கமல கலாசா்ர பீைத்தில் ொ்ராடடு மவெ-
வபைான்று பவகு விைர்மசைாக நமைபெ-
றுகின்ைது. இவமவெவத்தில் ெல்கமலக்க-
ழக உெதவந்தர் தெ்ராசிரிைர் எம.எம.எம. 
நாஜிம பி்ரதை அதிதிைாக கலந்து பகாள-
கின்ைார்.

-ஏற்ொடடுக் குழு
கமல கலாசா்ர பீைம

இலஙமக பதன்கிழக்குப
ெல்கமலக்கழகம.

கிழக்கு ைாகாைத்திலுளள கமல்ர்கள, எழுத்-
தாளர்கள, ெமைபொளிகமள இனங கணடு அவர்-
கமள ொ்ராடடி பகௌ்ரவிபெதன் மூலம, அவர்களது 
கமல இலக்கிைப ெணிகளுக்கு அஙகீகா்ரம வழங-
குவதுைன், எதிர்கால சந்ததியினருக்கு ெமைபபுலக 
முன்தனாடிகளாக அவர்கமள இனஙகாடடுவமத 
தநாக்கைாகக் பகாணைதாக இந்த விழா அமையும.

பின்வரும விைைஙகமள அடிபெமைைாகக் 
பகாணடு விருதுகள வழஙகுவதற்கு தீர்ைானிக்கப-
ெடடுளளது.

இலக்கிை ெமைபபுகளுக்கான
விருது வழஙகல்:
இலக்கிைப ெமைபபுகளுக்கான விருது வழஙக-

லின் பொருடடு 2020 ம ஆணடு(ஜனவரி 01- டிசம-
ெர் 31) பி்ரசு்ரைான சிைந்த நூல்கள, குறும திம்ரப-
ெை ஆக்கஙகமளத் ததர்வு பசய்யும வணைம 
கிழக்கு ைாகாை எழுத்தாளர்களுக்கும, ெதிபொளர்க-
ளுக்கும, தைாரிபொளர்களுக்கும தைது ெமைபபுக்க-
மளச் சைர்பபிபெதற்கு சந்தர்பெம வழஙகத் தீர்ைா-
னிக்கபெடடுளளது.

இதனடிபெமையில் 2020ம ஆணடு முதலாம 
ெதிபொக பவளியிைபெடை கிழக்கு ைாகாை எழுத்தா-
ளர்களுமைை நூல்களின் தலா நான்கு பி்ரதிகமள 
ததர்வுக்காகச் சைர்பபிக்க தவணடும. குறும திம்ரபெ-
ைப பி்ரதிகளாயின் கைந்த இ்ரணடு வருைஙகளுக்குள 
(2019, 2020) தஙகளால் தைா-
ரிக்கபெடை ஒரு திம்ரபெைத்தின் 
இ்ரணடு பி்ரதிகமள சைர்பபிக்க 
தவணடும. தாஙகள விணைப-
பித்த பிரிவினுள உளளைக்கபெை 
முடிைாத நூல்கள நி்ராகரிக்கபெ-
டும.

பதாழில்சார் எழுத்தாளர்கள 
தொடடிக்கு விணைபபிக்குமிைத்து 
ஏமனை கமல்ர்களுக்கு முன்-
னுரிமை அடிபெமையில் பதரிவின் 
தொது சந்தர்பெம வழஙகபெடும.

ெமைபபுக்கமள 01. 04. 2021 
ஆம திகதிக்கு முன்னர் ெதிவுத் 
தொலின் மூலைாக அல்லது தந்ரடிைாக 'ைாகாைப 
ெணிபொளர், ெணொடைலுவல்கள திமைக்களம 
(கி.ைா), திருதகாைைமல' என்னும முகவரிக்-
குக் கிமைக்கக் கூடிைதாக அனுபபி மவக்கபெைல் 
தவணடும. கடித உமையின் இைது ெக்க தைல் 
மூமலயில் 'கிழக்கு ைாகாை இலக்கிை ெமைபபுக்க-
ளுக்கான ததர்வு - 2020' என குறிபபிைல் அவசிை-
ைாகும.

நூல் விருது வழஙகலுக்கான ஆக்கஙகள, ெமைப-
புக்கள, நூற் பி்ரதிகள ைாவும ஆகக்குமைந்தது 
200 ெக்கஙகமளைாவது பகாணடிருக்க தவணடும. 

குமைந்த ெக்கஙகமளயுமைை ெமைபபுக்களுக்கு 
புளளிகள வகுத்து வழஙகபெடும.

சிறுவர் இலக்கிைத்திற்கான ெமைபபுக்கள ஆகக்-
குமைந்தது 80 ெக்கஙகமளைாவது பகாணடிருக்க 
தவணடும. குமைந்த ெக்கஙகமளயுமைை ெமைப-
புக்களுக்கு புளளிகள வகுத்து வழஙகபெடும. (ஒன்-
றுக்கு தைற்ெடை சிறுவர் இலக்கிை ெமைபபுக்கமள 
அனுபபுெவருக்கு கூடுதலான புளளிகள வழஙகப-
ெடும)

விருது வழஙகலுக்கான ஆக்கஙகமள ைதிபபீடு 
பசய்வதற்கு கீழ்க்காணும பிரிவுகமளச் தசர்ந்த 
தமிழ் பைாழியில் பி்ரசு்ரைான ெமைபபுக்கள ஏற்றுக் 
பகாளளபெடும.

சுை நாவல், சுை சிறுகமத, சுை கவிமத : (சுைக-
விமத என்னும வகுதிக்குள ை்ரபுக்கவிமத, புதுக்க-
விமத, குறுஙகாவிைம என்ென உளளைஙகும)

*நாைகம, நாடடுக்கூத்து *அறிவிைலும பதாழில்-
நுடெமும *புலமைத்துவ ைற்றும ஆய்வு சார் 
ெமைபபு (சமூகவிைல், ைானிைவிைல், பைய்யி-
ைல், கல்வியிைல் ைற்றும திம்ரபெைத்துமை)* 
வ்ரலாறு ைற்றும பைாழிபெைர்பபு நூல்கள* சமூக 
விஞ்ானம  சார்ந்த நூல்கள (தசாதிைம, ஆன்மீ-

கம, ஆயுளதவத ைருத்துவம)* 
நாடைார் இலக்கிைம ைற்றும அழ-
கிைல் சார்ந்தமவ* பெணணிைம 
சார்ந்த ெமைபபுக்கள* இலக்கிை 
சஞசிமககள

சிறுவர் இலக்கிைம:
*சிறுவர் கவிமதகள ைற்றும 

சிறுவர் ொைல்கள * சிறுவர் கமதகள * சிறுவர் 
நாைகஙகள* சிறுவர் இலக்கிைம பதாைர்ொன ஆய்-
வுகள

குறுமெை ஆக்கஙகள:
குறுமெை ஆக்கத்திற்காக விணைபபிபெவர் 

கைந்த இ்ரணடு வருைஙகளுக்குள (2019, 2020) 
தமைால் தைாரிக்கபெடை திம்ரபெைஙகமள அனுபபி 
மவக்கலாம. ஒரு திம்ரபெைத்தின் இ்ரணடு பி்ரதி-
கமள சைர்பபிக்க தவணடும.

இது குறித்த தைலதிக விெ்ரஙகளுக்கு 026 – 
2220036, 026 2220076 எனும பதாமலதெசி 

இலக்கஙகளுைன் பதாைர்பு பகாளளவும. விணைப-
ெபெடிவஙகமள கிழக்கு ைாகாை ெணொடைலுவல்-
கள திமைக்களத்திலும, கிழக்கு ைாகாைத்திலுளள 
பி்ரததச பசைலகஙகளிலும பெற்றுக் பகாளளலாம.

கிழக்கு ைாகாைத்தின் கமல இலக்கிை வளர்ச்-
சிக்காக காத்தி்ரைான ெஙகளிபபுக்கமள ஆற்றிை, 
ஆற்றி வருகின்ை கமல்ர்கமளப ொ்ராடடிக் பகௌ்ர-
விபெதற்கான விருது வழஙகல்:

கிழக்கு ைாகாைத்தில் ஆகக் குமைந்தது ஐந்து 
வருைஙகமள நி்ரந்த்ர வதிவிைைாக பகாணை இலக்-
கிை கர்த்தாக்கள, கமல்ர்கள, துமைசார் வல்லு-
னர்கள இவவிருதுக்கு விணைபபிக்கலாம.

(கைந்த 2020ம வருைம வம்ர '60 வைதுக்கு 

தைற்ெடைவர்கள ைடடுதை கமல்ர் விருதுக்கு விண-
ைபபிக்கலாம' என்று வகுக்கபெடடிருந்த தகுதிமை 
ைாற்றுைாறு  ெல எழுத்தாளர்கள, இலக்கிை கர்த்தாக்-
கள, கமல்ர்கள விடுத்த  தவணடுதகாளகளுக்கு 
அமைவாக, ஆகக்குமைந்த வைது 45 என ைாற்றிை-
மைக்கபெடைது. இந்த வைபதல்மல இபதொது 50 
என ைாற்றிைமைக்கபெடுகின்ைது.

விணைபபிபதொர் 31.12.2020 ம திகதி-
ைன்று 50 வைதிற்கு தைற்ெடைவர்களாக இருத்தல் 
தவணடும. பதாழில்சார் கமல்ர்கள தொடடிக்கு 
விணைபபிக்குமிைத்து, முன்னுரிமை அடிபெமை-

யில் ஏமனை கமல்ர்களுக்கு பதரிவின் தொது 
சந்தர்பெம வழஙகபெடும.

பூர்த்தி பசய்ைபெடை விணைபெஙகள, ொஸ்தொட 
அளவு புமகபெைம ைற்றும உறுதிபெடுத்தபெடை 
உரிை ஆவைஙகமள எதிர்வரும 01. 04. 2021 
ம திகதிக்கு முன்னர் தாம வசிக்கும பி்ரததச பசை-
லகத்தின் பி்ரததச பசைலாளரிைம அல்லது கலாசா்ர 
உத்திதைாகத்தரிைம மகைளிக்கவும. எக்கா்ரைம 
பகாணடும திமைக்களத்திற்கு தந்ரடிைாக அனுபபி 
மவக்க தவணைாம.

கிழக்கு ைாகாை 'இளங கமல்ர் விருது' 
வழஙகல்:
ஆகக் குமைந்தது ஐந்து வருைஙகள கிழக்கு 

ைாகாைத்மத நி்ரந்த்ர வதிவிைைாக பகாணை இளங 
கமல்ர்கள, இலக்கிை கர்த்தாக்கள, துமைசார் வல்-
லுனர்கள இவவிருதுக்கு விணைபபிக்கலாம.

விணைபபிபதொர் 50 வைதிற்கு உடெடைவர்க-
ளாக இருக்க தவணடும. பூர்த்தி பசய்ைபெடை விண-
ைபெஙகள, ொஸ்தொட அளவு புமகபெைம ைற்றும 
உறுதிபெடுத்தபெடை உரிை ஆவைஙகள, எதிர்வரும 
01. 04. 2020  ம திகதிக்கு முன்னர் தாம வசிக்-
கும பி்ரததச பசைலகத்தின் பி்ரததச பசைலாளரிைம 
அல்லது கலாசா்ர உத்திதைாகத்தரிைம மகைளிக்க-
வும.

நூல் பகாளவனவு – 2020:
கிழக்கு ைாகாை ெணொடைலுவல்கள திமைக் -

களத்தினால் வருைாந்தம தைற்பகாளளபெடும 
'கிழக்கு ைாகாை எழுத்தாளர்களின் நூல்கமள 
பகாளவனவு பசய்யும திடைைானது' இவ வருை -
மும இைமபெை உளளது. 01.01.2020 பதாைக்-
கம 31. 12. 2020 வம்ர கிழக்கு ைாகாை 

ெமைபொளிகளால் பவளியீடு பசய்ைபெடை 
நூல்கள எைது திமைக்களத்தின் நூல் பகாளவ -
னவுத் திடைத்தின் கீழ் பகாளவனவு பசய்ைபெை -
வுளளது. நூமல வழஙக விருமபும பவளியீடைா -
ளர்கள, உரிை விணைபெபெடிவத்திமன பூர்த்தி 
பசய்து இ்ரணடு நூற்பி்ரதிகளுைன் அனுபபி மவக் -
கலாம.

நூல்கமள எதிர்வரும 01. 04. 2020 க்கு 
முன்னர் திமைக்கள  முகவரிக்கு அனுபபி 
மவத்தல் தவணடும.

தைலதிக தகவல்களுக்கு தாம வசிக்கும பி்ரததச 
பசைலகத்தில் கைமைைாற்றும கலாசா்ர உத்திதைா-
கத்தருைன் அல்லது ெணொடைலுவல்கள திமைக்-
களத்தின் 026 - 2220036 எனும பதாமலதெசி 
இலக்கத்துைன் பதாைர்பு பகாளளவும.

விருதுகளுக்கு விணைபபிக்கும தொடடிைாளர்-
கள எைது திமைக்களத்தில்  ெதிவு பசய்ைபெட -
டுளள கமலைன்ைஙகளில் ஒரு அஙகத்தவ்ராக 
இமைந்திருந்து தாம வாழும பி்ரததசத்தில் கமல 
இலக்கிைத்துமைகளில் ஈடுெடடு வருெவர்களா-
யின் அவர்களுக்கு முன்னுரிமை அடிபெமையில் 
விதசை புளளிகள வழஙகபெடும.

விணைபெபெடிவஙகமள கிழக்கு ைாகாை 
ெணொடைலுவல்கள திமைக்களத்திலும, கிழக்கு 
ைாகாைத்திலுளள சகல பி்ரததச பசைலகஙகளி -
லும பெற்றுக் பகாளளலாம.

ைக்கள நீதி ைய்ைத்தின் 4ஆம ஆணடு 
பதாைக்க விழா இரு தினஙகளுக்கு முன்னர் 
பசன்மன தாமெ்ரத்தில் உளள தனிைார் பொறி-
யிைல் கல்லூரியில் நமைபெற்ை தவமளயில் 
கைல் இந்த அமழபமெ ெகி்ரஙகைான விடுத்-
தார். தமிழ்நாடு சடைசமெ ததர்தல் பநருஙகுவ -
தால் கைல்்ாசன் இந்த முக்கிை அமழபமெ 
்ரஜினிக்கு விடுத்தார்.

அவவிழாவில் பெரும எதிர்ொர்பபுகளுக்கு 
இமைதை தெசத் பதாைஙகிை ைக்கள நீதி ைய் -
ைத்தின் தமலவர் கைல்்ாசன், “என் பைாழி 
ைற்றும அமைைாளத்மத அழிக்க நிமனபெவர்-
கள நல்லவர்களாக இருக்க முடிைாது” என்று 
அதி்ரடிைாக தனது தெச்மசத் பதாைஙகினார்.

“எம.ஜி. ஆம்ர நான் முதல்வ்ராகப ொர்க்க -
வில்மல, அணைனாகதவ ொர்த்ததன்” என்றும 
அவர் தெசினார்.

பதாைர்ந்து தெசிை கைல், ‘வாருஙகள ெணி -
ைாற்றுதவாம” என நடிகர் ்ரஜினிக்கு அமழபபு 
விடுத்தார்.

“தமலவர் என அமழக்கபெடும நணெர் 
்ரஜினி பதாைர்ந்து அ்ரசிைமல கவனித்து வரு-
கிைார். எனதவ, வாய்பபு இருக்கிைது, என் 
பின்னால் வாருஙகள என்று அமழக்கவில்மல. 
வாருஙகள இமைந்து ெணிைாற்றுதவாம 
என்தை அமழக்கிதைன்” என்று கைல் அமழபபு 
விடுத்தார். இதற்கு முன்னதாக தொைஸ் கார்ைனி -
லுளள இல்லத்தில் ்ரஜினிகாந்மத கைல் தநரில் 
சந்தித்துப தெசிைமை குறிபபிைத்தக்கது.

முதல்வ்ராக எம.ஜி.ஆர் இருந்த தொது விரும-
பிை தந்ரத்தில் அவம்ரப ொர்க்க முடிந்ததாக 

பதரிவித்த கைல், தற்தொது ஆளெவர்கமளப 
ொர்க்க முடிவதில்மல என்றும குற்ைஞ சாடடி -
னார்.

தைலும, தான் தகாெத்தால் அ்ரசிைலுக்கு வந்த -
வன் என்று கூறுவது தவறு என்ை கைல், ைக்கள 
அன்பு ைற்றும அழுமகயிதலதை அ்ரசிைலுக்கு 
வந்ததாகவும குறிபபிடைார்,

பி்ரதைர் தைாடிக்கு தான் 7 முமை கடிதம 
எழுதிைதாகக் குறிபபிடை அவர், ஆனால் ஒரு 
முமை கூை அவர் ொர்க்கவில்மல என்றும பதரி -
வித்தார். தைலும, ெசு ைாடடுக்கு கிமைக்கும 
ைரிைாமத கூை இந்த நாடடில் தமிழனுக்குக் 
கிமைபெதில்மல என்றும அவர் விைர்சித்தார்.

“நல்லவர்களுக்கு ைக்கள நீதி ைய்ைத்தின் 
கதவு திைந்தத இருக்கும.  தி.மு.க ைற்றும அ.தி.
மு.க ஆகிை கடசிகளிலும நல்லவர்கள இருக்கி-
ைார்கள. அவர்களும ைக்கள நீதி ைய்ைத்திற்கு 
விம்ரவில் வ்ர தவணடுபைன அமழபபு விடுக்-
கின்தைன். சீைான் ைற்றும ச்ரத்குைார் எஙகள 
அணிக்கு வ்ரலாம” என்று  கைல் பதரிவித்தார்.

இதததவமள “என்மன ஆதரிக்க தவணடிைது 

உஙகள கைமை” என ்ரஜினிகாந்திைம கைல்்ா -
சன் கணடிபொக கூறி விடடு வந்துளளதாக தக -
வல்கள பவளிைாகியுளளன. சடைசமெத் ததர்த-
லில் கைமலப தொல ்ரஜினியும களமிைஙகுவார் 
என எதிர்ொர்க்கபெடை நிமலயில், உைல்நிமல 
ொதிபொல் ்ரஜினி அ்ரசிைல் கடசிமை பதாைஙக-
வில்மல. இதனால் அ.தி.மு.க, தி.மு.க ஆகிை கட-
சிகள நிமைதிப பெரூமூச்சு விடைன.

இந்நிமலயில் “்ரஜினி தன்னுமைை உைல்நி -
மலமை ொர்த்துக் பகாளள தவணடிைது அவ-
சிைம. அததசைைம தமிழகத்தில் இலஞசைற்ை   
ஆடசி நைக்க ்ரஜினியிைம தநரில் சந்தித்து 
ஆத்ரவு தகடதென்” கைல்   கூறியிருந்தார்.

அதன் பிைகு இரு தினஙகளுக்கு முன்னர் ்ரஜி -
னிகாந்மத கைல் சந்தித்தார்.   ைக்கள நீதி ைய்ைம 
பதாைஙகி 4ஆவது ஆணடு பதாைக்க விழாவில் 
கலந்து பகாளளுைாறு ்ரஜினிக்கு அமழபபு விடுத் -
ததாகவும, அவ்ரது உைல்நிமல குறித்து கைல் 
தகடைறிந்ததாகவும பசால்லபெடுகிைது.

45 நிமிைஙகள இருவரும தெசிக் பகாணடிருந் -
தனர். கடசி நிர்வாகிகள ைாம்ரயும கைல் அமழத்-

துச் பசல்லாைல் தனிைாக சந்தித்து விடடு வந் -
ததால் நிச்சைம ்ரஜினியிைம கைல் ஆத்ரவு 
தகடடிருபொர் என பசால்லபெடுகிைது.

்ரஜினியிைம கைல் என்ன தெசினார் என்ெது 
குறித்து உறுதி பசய்ைபெைாத சில தகவல்கள 
பவளிைாகியுளளன.

"ைாற்ைம இபதொது இல்மலபைன்ைால் எப-
ெவும இல்மல என்றீர்கள. நீஙகள பசய்ை 
நிமனத்தமத நான் பசய்ை விருமபுகிதைன். 
அதற்காக எனக்கு உறுதுமைைாக நிற்ெது 
உஙகள கைமை. நீஙகள ததர்தல் பி்ரசா்ரத்திற்கு 
வந்து ைக்களிைம பசால்ல தவணடும என நான் 
பசால்லவில்மல. ஆனால் எனக்கு ஆத்ரவாக 
ஒரு முமை கு்ரல் பகாடுத்தால் தொதும” என ்ரஜி -
னியிைம கைல் தெசிைதாகத் பதரிகிைது.

ஆனால் இந்த தவணடுதகாளுக்கு ்ரஜினி 
ஆத்ரவு தருவா்ரா என்ெதுதான்   தகளவிைாக 
உளளது. ்ரஜினியும கைலும ஒன்ைாகதவ ெை -
ணித்தவர்கள, ஒத்ர இைத்தில் ‘வளர்ந்தவர்கள’. 
்ரஜினி நிமனத்தமதத்தான் கைல் பசய்ை முற்ெ-
டுகிைார். எனதவ ்ரஜினி ஆத்ரவுக் கு்ரல் பகாடுத்-

தாலும ஆச்சரிைபெடுவதற்கில்மல என்தை பதரி -
கிைது.

என்னதான் சடைசமெத் ததர்தலில் ்ரஜினியின் 
ஆத்ரவு ைாருக்கும இல்மல என ைக்கள ைன்ைம 
சார்ொக அறிக்மக பவளிைானாலும, எந்த 
தந்ரத்தில் தவணடுைானாலும ்ரஜினியின் ைனம 
ைாறும என்தை விெ்ரம அறிந்தவர்கள கூறுகிைார்-
கள. ததர்தல் பநருஙகும தந்ரத்திலும கூை ்ரஜினி 
கைலுக்கு ஆத்ரவாக கு்ரல் பகாடுக்க வாய்பபுள-
ளதாகதவ பசால்லபெடுகிைது.

கைல்்ாசன் பவறுைதன தொய் ஆத்ரவு 
தாருஙகள எனக் தகடகாைல், அவர் பசய்ை -
வுளள திடைஙகமள ்ரஜினியிைம எடுத்தும்ரத்-
திருக்கலாம. அதில் திருபதியுற்ை ்ரஜினிக்கு 
இதலசான ைனைாற்ைம ஏற்ெடடு நாளமைவில் 
ஆத்ரவுக் கு்ரலாக ைாைலாம என்கிைார்கள அவ -
ருக்கு பநருக்கைானவர்கள.

தமிழக ைக்களுக்கு நல்லமத கைல் பசய்தால் 
என்ன? அல்லது ்ரஜினி பசய்தால் என்ன? 
இ்ரணடும ஒன்றுதான் என்கிைார்கள இருவருக்-
கும பநருக்கைானவர்கள.

தென்கிழக்கு பல்கலைக்்கழ்க சமூ்கவியலதுலை
பபராசிரியரா்க ைமீஸ் அபூபக்்கர் பெவியுயர்வு

பதன்கிழக்கு ெல்கமலக்
கழகத்தின்
சமூகவிைல் துமை 

தெ்ராசிரிை்ராக கலாநிதி ைமீஸ்
அபூெக்கர் ெதவி உைர்வு
பெற்றிருக்கிைார். சாய்ந்தைருமத 
பிைபபிைைாகக் பகாணை தெ்ராசிரிைர்
ைமீஸ் அபூெக்கர்,  மிஸ்கீன் ொவா 
அபூெக்கர்- உதுைான்கணடு
வதவிைத்துமைா ஆகிதைாரின்
மூன்ைாவது புதல்வ்ராவார்.

கிழக்கு ைாகாை ெணொடைலுவல்கள
திமைக்களம 2021 ஆம
ஆணடுக்கான  ைாகாை இலக்கிை 
விழாவில் பின்வரும அமசஙகமள

உளளைக்கிை தொடடிகமள நைத்தி, பவற்றி 
பெறுதவாருக்கு விருது வழஙகி பகௌ்ரவிபெ-
தற்கு தீர்ைானித்துளளது. அதற்கான பூ்ரை 
விெ்ரஙகமள கிழக்கு ைாகாை
ெணொடைலுவல்கள திமைக்கள ைாகாைப 
ெணிபொளர் ச்ரவைமுத்து நவநீதன்
ஊைகஙகளுக்கு அறிவித்துளளார்.

அ்ரசிைலில் இமைந்து
ெணிைாற்ை முன்வருைாறு  
ைக்கள நீதி ைய்ைத்தின்

தமலவ்ரான நடிகர் கைல்்ாசன் தனது 
பநருஙகிை நணெரும சூபெர் ஸ்ைாருைான 
்ரஜினிக்கு அமழபபு விடுத்துளளார்.

கிழக்கு மாகாண இலக்கிய விழா - 2021

பலைபபாளி்களுக்கு விருது வழங்கி த்கௌரவிக்்க
பணபாடைலுவல்கள் திலைக்்களம் ஏறபாடு

பலைபபு்களின் பிரதி்கலள அனுபபி
லவக்குமாறு பவணடுப்காள்

வி.ரி.ச்காபெவராஜா
(காரைதீவு குறூப் நிருபர்)

நணபன் ரஜினியிைமிருந்து
்கமல எதிர்பார்க்கின்ை
அந்ெ ஒபரதயாரு வார்்தலெ!
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உலக சநமதயில் எரிபெொருள் விமல...
விலை சூத்திரத்தின் ஊடாக உைக 
சநலதையில் எரிப�ாருள் விலை அதி -
கரித்தைாலும் குலைநதைாலும் அதைன் 
சுலைலை ைககள் மீது சுைத்துவததை 
கடநதை அரசாஙகத்தின் பகாள்லகைா-
கவிருநதைது. 
தைறகத்ததைை நாடுகலை த�ான்ை 
ைனநிலையில் இருநதை கடநதை அர -
சாஙகம் அஙகு தினமும் எரிப�ா-
ருள் விலைகளில் ைாறைைலடயும் 
பகாள்லகலை கலடப்பிடிப்�து 

த�ான்று இஙகும் ஒவபவாரு 
ைாதைமும் எரிப�ாருள் விலையில் 
ைாறைைலடயும் விலை சூத்திரத்லதை 
அறிமுகப்�டுத்தினர். 

ைககளின் வருைானத்தில் ப�ரும்-
�குதிலை அதிகைாக அன்ைாட 
வாழவாதைாரத்துககு பசைவழிக-
கும் எம்லை த�ான்ை நாடுகளுககு 
இநதைக பகாள்லக ஏறபுலடைதைல்ை. 
பதைாடர்ச்சிைாக எரிப�ாருள் விலை -
களில் ைாறைஙகள் ஏற�டடால் ைக-

களின் வாழகலக சுலையும் அதிக-
ரிககும். உற�த்திகளுககும் �ாதிப்பு 
ஏற�டும். அதைனால் நிலைைான 
விலைபைான்று எரிப�ாருளுககு 
இருகக தவண்டும். 

அதைன் பிரகாரதை கடநதை ஒன்ைலர 
வருடைாக நாம் எரிப�ாருள் 
விலையில் ைாறைஙகலை தைற -
பகாள்ைவில்லை. 2019ஆம் ஆண்டு 
பசம்படம்�ர் ைாதைம் முதைைாம் திக -
திதைான் கலடசிைாக எரிப�ாருள் 

விலையில் ைாறைம் தைறபகாள்ைப் -
�டடது. அப்த�ாது ஒரு பீப்�ா ைசகு 
எண்பணெயின் விலை 60 படாைர்க-
ைாகும். 

ஆனால், இப்த�ாது 64 படாைர் -
கள்வலர உைர்வலடநதுள்ைது. 
கடநதை அரசாஙகத்தின் விலை சூத்-
திரத்தின் பிரகாரம் பசைற�டடால் 
தைறத�ாது நாடடில் எரிப�ாருள் 
விலை அதிகரிககப்�டடிருகக 
தவண்டும்.

அபைரிகக தூதுவர் PCR ... 
பி. சி. ஆர் இைநதிரம் ஒன்லைக 

லகைளித்துள்ைார். யு. எஸ். எயிட 
இனால் அன்�ளிப்புச் பசயைப்�டட 
இநதை பி. சி. ஆர் இைநதிரத்லதைச் சம் -
பிரதைாை பூர்வைாகக லகைளிககும் 
நிகழவு தநறறு இடம்ப�றைது. 

ைாழ. �ல்கலைககழகத் துலணெ-
தவநதைர் த�ராசிரிைர் சி. சிறி. சறகு-
ணெராஜா தைலைலையில் இடம்ப�றை 
இநதை நிகழவில் இைஙலகககான 
அபைரிககத் தூதுவர் அலைனா பி 
பரப்லிறஸ் அம்லைைார் பிரதைை 

விருநதினராகக கைநது பகாண்டு, 
ைாழ. �ல்கலைககழக துலணெதவந -
தைர் த�ராசிரிைர் சிறி. சறகுணெராஜாவி-
டம் பி. சி. ஆர் இைநதிரத்லதைக லகை-
ளித்தைார். 

தைறத�ாலதைை பகாதரானாப் 

ப�ரும் பதைாறறு நிைலைகலைக 
கருத்தில் பகாண்டு சுகாதைார நலட-
முலைகளுககலைை குலைநதைைவான-
வர்களுடதனதை நிகழவு இடம்ப�ற -
ைது. 

பிரிததொனிய தடுபபூசி...
தைடுப்பூசிகலை அரசாஙகம் பகாள்வ-
னவு பசயைவுள்ைது. 

தைலும் தைடுப்பூசிகலை பகாள்-
வனவு பசயவதைறகு இைஙலகயின் 
அரச ஔடதை கூடடுத்தைா�ணெம் பிரித்-
தைானிைாவின் அஸ்டராபசபனகா 
நிறுவனத்துடன் ஒப்�நதைம் பசயதுள்-
ைது. இநதை நிலையில், பகாள்முதைல் 
ஒப்�நதைம் குறித்து �தில் சுகாதைார 
அலைச்சர் த�ராசிரிைர் சன்ன ஜை -
சுைன முன்லவத்தை திடடத்திறகு 
அலைச்சரலவ ஒப்புதைல் அளித்துள் -
ைது. 

இததைதநரம், இநதிைாவின் சீரம் 
நிறுவனத்திடம் இருநது 10 மில் -
லிைன் பகாவிஸீல்ட தைடுப்பூசி -

கலை பகாள்வனவு பசயவதைறகான 
பகாடுப்�னலவ பசலுத்துவதைறகான 
தைாசலனககு அலைச்சரலவ அஙகீ-
காரம் வழஙகியுள்ைது. 

அததைதநரம், உைக சுகாதைார ஸ் -
தைா�னத்தின் தைடுப்பூசி வழஙகல் 
தவலைத்திடடத்தின் கீழ, இைங-
லகககு தைடுப்பூசிகலைப் ப�றறுக-
பகாள்வதைறகான உடன்�டிகலகககும் 
அலைச்சரலவ அஙகீகாரம் கிலடத்-
துள்ைது. 

தகாபவகஸ் தைடுப்பூசி பசலுத்தைல் 
திடடத்தின்கீழ, உைக சுகாதைார ஸ்-
தைா�னத்தினால், வறிை நாடுகளுககு 
தைடுப்பூசிகள் வழஙகப்�டுகின்ைலை 
குறிப்பிடத்தைககது. 

அச்சுறுததல்கள் வரினும்... 
நாலைைதினம் ைாழ�ாணெம் வர -
வுள்ை நிலையில் குறித்தை விசாரலணெ 
முன்பனடுககப்�டுகின்ைலை சநததை -
கத்லதை ஏற�டுத்துவதைாக பதைரிவித்தை 
அவர், இவவாைான அச்சுறுத்தைல்-
கலை முன்பனடுத்தைாலும் எைது 
உைவுகளிறகான த�ாராடடஙகளில் 
இருநது நாஙகள் பின்வாஙகப்த�ா-
வதில்லை என அவர் பதைரிவித்துள்-
ைார். 

�ைஙகரவாதை தைடுப்பு விசாரலணெ 
பிரிலவ தசர்நதை இரண்டு உத்தி-
தைாகத்தைர்கள் என்னிடம் விசார -
லணெகலை முன்பனடுத்திருநதைனர். 
நாம் தைறபகாண்டுவரும் உணெவு 
தைவிர்ப்பு த�ாராடடம் பதைாடர்�ாக 
அவர்கள் தகடடறிநதைனர். 

கடநதை டிசம்�ர் ைாதைம் 10ஆம் 
திகதி அபைரிகக, ஐதராப்பிை 

ஒன்றிை பகாடிகளுடன் வவுனிைா 
நகரசல� ைண்ட�த்தில் இருநது 
நலடப்�ைணெைாக வநதீர்கைா என 
தகடடிருநதைனர். �ைவருடஙகைாக 
த�ாராடிவரும் நிலையில் எைககான 
நீதி கிலடககப்ப�ைவில்லை. இநதை 
நிலையில் இைஙலக அரசுமீது நம் -
பிகலக இழநதுள்ை நாம் எைககான 
நீதிலை ப�றுவதைறகு சர்வததைசத்தின் 
உதைவிலை நாடியுள்ைதைாக அவர்களி-
டம் பதைரிவித்திருநததைன். 

த�ாராடடஙகளிறகு பவளிநாடுக -
ளில் இருநது நிதி வருகின்ைதைா என 
அவர்கள் தகடடிருநதைனர். நாஙகள் 
நீதிலை ைாத்திரதை எதிர்�ார்த்து நிற -
கின்தைாம், நிதிலை அல்ை. என்ை 
விடைத்திலன அவர்களிறகு உறுதி -
ைாக கூறியிருநததைன் என தைலும் 
அவர் பதைரிவித்துள்ைார். 

எவ்ரது பி்ரஜொவுரிமைமயயும்...
பசயதி பதைாடர்�ாக �த்திரிலகைா -
ைர் ஒருவர் எழுப்பிை தகள்வி �திை-
ளித்தை அலைச்சர் இவவாறு கூறினார். 

ஆலணெககுழுவின் அறிகலக 
பதைாடர்பில் சமூகத்தில் �ல்தவறு 
கருத்துகள் �ரப்�டுகின்ைன. 700 
�ககஙகளுககும் அதிகைான இநதை 
அறிகலக கடநதை முதைைாம் திகதி 
ஜனாதி�திககு லகைளிககப்�டது. 
இதைன் சிஙகை ,தைமிழ பைாழிப�ைர்ப்-
புகளுககு 3 வாரம் பசல்லும். தநறறு 

அலைச்சரலவககு இது லகைளிககப்-
�டடது. 

விலரவில் �ாராளும்ைத்திறகு 
சைர்ப்பிகக எதிர்�ார்ககப்�டுகிைது. 
சடடைா அதி�ருககும் வழஙகப்�ட 
இருககிைது. 

சடட ரீதிைான நடவடிகலக 
சடடைா அதி�ரினூடாக முன்பன-
டுககப்�டும் எநதை அரசிைல் அழுத்-
தைமும் தைலையீடும் இடம்ப�ைாது 
என்றும் அவர் கூறினார். 

ஏப்ரல் 21 தொககுதல் அறிகமக... 
உைர் நீதிைன்ை நீதிைரசர் ஜனக டி சில்-
வாவின் தைலைலையில் ஐவரடஙகிை 
ஜனாதி�தி ஆலணெககுழு நிைமிககப்-
�டடது. 

2019 பசம்படம்�ர் ைாதைம் 31 ஆம் 
திகதி குறித்தை ஆலணெககுழுவின் 
சாடசிை விசாரலணெ ஆரம்பிககப்-
�டட அன்று முதைல் 214 தைடலவகள் 
கூடிை ஆலணெககுழு, 457 சாடசிைா-

ைர்களிடம் 640 சநதைர்ப்�ஙகளில் விசா-
ரலணெகலை முன்பனடுத்தைது. 

அத்துடன், விசாரலணெகளுககு ஒத்-
துலழப்பு வழஙகிை சடட ைா அதி�ர் 
திலணெககைத்தினால் ஏப்ரல் 21 தைாக-
குதைல் பதைாடர்பில் ஆராயும் ஆலணெக-
குழுவில் சாடசிைஙகைாக 2,230 
ஆவணெஙகள் சைர்ப்பிககப்�டடலை 
குறிப்பிடத்தைககது. 

்ரஞசனின் ெொதுகொபபு இனி எனது பெொறுபபு...
ரஞசன் ராைநாைகக பதைாடர்�ாக 

ச�ாநாைகர் ைஹிநதை ைாப்�ா அத�வர்-
தைன பதைளிவான அறிவுறுத்தைல்கலை 
பவளியிட தவண்டும் என எதிர்க-
கடசி உறுப்பினர்கள் தநறறு (பசவ-
வாயககிழலை) �ாராளுைன்றில் 
தகடடுகபகாண்டனர்.

அத்ததைாடு ரஞசன் ராைநாைககலவ 
நாலைை �ாராளுைன்ை கூடடத் -
தில் கைநது பகாள்ை அனுைதிகக 

தவண்டும் என்றும் தகாரி �ாராளு-
ைன்ைத்தில் த�ாராடடத்லதையும் 
நடத்தினர்.

இநநிலையில் இதைறகு �திைளித்தை 
இராஜாஙக அலைச்சர் பைாஹான் 
ரத்வத்தை, அஙகுனுபகாைப�ைஸ்்ஸ 
சிலையில் இருககும் ரஞசன் ராைநா-
ைககவின் �ாதுகாப்பிறகான முழு 
ப�ாறுப்ல�யும் ஏறறுகபகாள்வதைாக 
�ாராளுைன்ைத்தில் அறிவித்தைார்.

ரிசொட் கொலததில் சபதொசவிற்கு...
நிறுவனத்தில் �ாரிை ஊழல்கள் 
இடம்ப�றறிருநதைன. 2015ஆம் 
ஆண்டு ைாத்திரம் 1.9 பில்லிைன் 
இழப்பு சபதைாசவுககு ஏற�டடிருந-
தைது. 2016 இல் 5.1 பில்லிைனும், 
2017இல் 2.8 பில்லிைனும் 2019இல் 
3.2 பில்லிைனும் நடடம் ஏற�டடி-
ருநதைது. 2020இல் அதைலன 1.2 பில்-
லிைனாக நாம் குலைத்துள்தைாம். 

20 பில்லிைனுககும் அதிகைாக 
நிதிலை நடடம் ஏற�டுத்தியுள்ைனர். 
அததைத�ான்று வழஙகுநர்களுககு 8 

பில்லிைன்வலர நிதி பசலுத்தை தவண்-
டியுள்ைது. 

ஆகதவ, 28 பில்லிைன் நிதிலை 
சபதைாசவில் நாசைாககிைவர்கள்தைான் 
தைறத�ாது அத்திைாவசிை ப�ாருட -
களின் விலை குலைப்பு �றறி த�சு-
கின்ைனர். 

எைது அரசாஙகம் அரச நிறுவனங -
கள், திலணெககைஙகள் ைறறும் கூட-
டுத்தைா�னஙகலை கடடிபைழுப்பும் 
பசைற�ாடுகலை முன்பனடுத்து 
வருகிைது என்ைார். 

சமூக வமலததளததில்...
அஜித் தராஹணெ பதைரிவித்தைார். 

25 வைதுலடை இலைஞன் 
ஒருவதன இவவாறு லகது பசயைப்-
�டடுைைதைாக அவர் தைலும் பதைரி-
வித்தைார். முல்லைத்தீவு பிரததைசத்லதை 
தசர்நதை குறித்தை இலைஞன் பின்னர் 

ஹடடனில் வசித்து வநதுள்ைதைா -
கவும் பதைரிைவநதுள்ைது. அவரின் 
லகப்த�சிைலை தசாதைலனயிடட-
தில் �ைஙகரவாதைத்லதை ஊககுவிக-
கும் �ல்தவறு பசயதிகள் காணெப்�ட-
டதைாக பதைரிவிககப்�டுகிைது. 

கொணொைல் பெொன ைகமன...
அவலரத்ததைடி வவுனிைாவில் 1,465 

நாடகைாக முன்பனடுககப்�டடுவ-
ரும் சுழறசிமுலை த�ாராடடத்திலும் 
குறித்தை தைாய கைநது பகாண்டு தைனது 

ைகலன கண்டுபிடித்து தைர த�ாராடி-
யிருநதைார். இநநிலையில் ைகலன 
காணொைதைதை அவர் தநறறு ைரணெ-
ைலடநதுள்ைலை குறிப்பிடத்தைககது. 

்ரஞசன் விவகொ்ரததொல்.... (03 ஆம் ெககதபதொடர்)

அதைன்பின்னர் அது�றறி கலதைகக -
ைாம் என்று ச�ாநாைகர் அறிவித்தைார்.  

எவவாைாயினும் பதைாடர்நதும் 
கருத்து பவளியிட முைறசித்தை எதிர்க -
கடசித் தைலைவர் ஒழுஙகுப் பிரச்சி -
லனகலை எழுப்பினார்.  

சல�ககு பிரதி ச�ாநாைகர் ரஞசித் 
சிைம்�ைாப்பிடடிை தைலைலை தைாங-
கினார்.  

இதைன்த�ாது, ரஞசன் ராைநாைக -
கலவ �ாராளுைன்ைத்துககு அலழத் -
துவராது அவரின் �ாராளுைன்ை 
உறுப்பினர் �தைவிலை �றிககுை சதித்-
திடடதை தீடடப்�டுவதைாக எதிர்க -
கடசித் தைலைவர் சஜித் பிதரைதைாச 
இதைன்த�ாது குறைஞசாடடினார்.  

இததைதவலை ரஞசன் ராைநாைகக-
வின் உயிருககு இநதை அரசாஙகதை 
ப�ாறுப்புககூை தவண்டும். ரஞசன் 
ராைநாைகக இன்னமும் �ாராளு-
ைன்ை உறுப்பினர்தைான். அவரின் உயி-
ருககு �ாரிை அச்சுறுத்தைல் உள்ைது. 
அதைறகு ச�ாநாைகர்தைான் ப�ாறுப்பு. 
நாலை (இன்று) அவலர �ாராளுைன்-
ைம் அலழத்துவர தவண்டும்.  

அத்துடன் தைறத�ாது ச�ாநாைகர் 
இநதை இடத்தில் இருநது நழுவிச் 
பசன்றுள்ைார் என்று பதைரிவித்தைார்.  

இதைலன பதைாடர்நது ஒழுஙகுப் 
பிரச்சிலனலை முன்லவத்தை சல� 
முதைல்வர் திதனஷ் குணெவர்தைன, ச�ா-

நாைகர் முககிை தவலைைாகதவ 
பவளியில் பசன்றுள்ைார். அவர் 
பதைாடர்�ாக தைவைான வலகயில் கருத்-
துககலை பவளியிட தவண்டாம் 
என்ைார்.  

இதைலன பதைாடர்நது பிரதைான 
சல� நடவடிகலகலை முன்பனடுக-
குைாறு பிரதி ச�ாநாைகர் அறிவித்தை 
நிலையில், எதிர்ககடசி உறுப்பினர்-
கள் சல�யின் நடுவில் வநது தகாச-
பைழுப்பி ஆர்ப்�ாடடத்தில் ஈடு�ட -
டனர்.  

இதைன்த�ாது ஆளும் ைறறும் 
எதிர்ககடசி உறுப்பினர்களுககி-
லடதை கடும் வாககுவாதைம் ஏற�ட-
டதுடன், அலைதியின்லையும் நிை -
விைது.  

ைக ஷ்ைன் கிரிபைல்ை, ஹரீன்  
ப�ர்னாண்தடா ஆகிதைார் ஆளும் 
கடசியினருடன் கடும் வாககுவா-
தைத்தில் ஈடு�டடனர். ஆளும் கடசி -
யில் அலைச்சர் தஜான்ஸ்டன் ப�ர் -
னாண்தடா ைறறும் நிைல் ைான்சா 
உள்ளிடதடாரும் வாககுவாதைத்தில் 
ஈடு�டடனர்.  

இதைலன பதைாடர்நது ச�ாநாை-
கர் ைகிநதை ைாப்�ா அத�வர்தைன 
இரண்டு தைரப்பினரும் தைைது கருத்துக-
கலை முன்லவப்�தைறகு இடைளித்து 
நி லைலைலை அலைதிப்�டுத்தி-
னார்.   

பகொப்ரொனொ பதொற்றிலிருநது... (03 ஆம் ெககதபதொடர்)

பசைல்�டுத்தைப்�டட தைடுப்பூசி 
திடடம் குறித்தும் அலைச்சர் கவனம் 
பசலுத்தினார்.  

கைநதுலரைாடலில் கைநது 
பகாண்ட சுகாதைார அலைச்சர், 
தகாவிட லவர்ஸுககு சிகிச்லசைளிக-
கும் த�ாது விலரவாக குணெைலடை 
பிரார்த்தித்தை சுகாதைார ஊழிைர்களுக-
கும் �ல்தவறு ைதை நிகழச்சிகலை 
ஏற�ாடு பசயதைலைககும், சுகாதைார 
ஊழிைர்கள் உட�ட அலனவருககும் 
தைனது நன்றிலை பதைரிவித்தைார்.  

தகாவிட பதைாறறுதநாயின் பதைாடக-
கத்திலிருநது சுகாதைார அலைச்சின் 
அலனத்து ஊழிைர்களின் ஒத்துலழப்-
பின் விலைவாக, அவர்கள் ஒன்ைாக 
இலணெநது �ணிைாறறுவதைன் 

விலைவாக எநதை பிரச்சலனயும் இல்-
ைாைல் தகாவிட ஒழிப்பு திடடத்லதை 
பசைல்�டுத்தை முடிநதைது என்றும் 
அவர் சுடடிககாடடினார். 

குடும்�ம், ைறறும் எதிர்காைத்-
திலும் திடடத்லதை வலுவான 
முலையில் பசைல்�டுத்துவதைன் முக -
கிைத்துவம் குறித்தும் அவர் விைககி-
னார்.  

இநதை கைநதுலரைாடலில் சுகாதைார 
அலைச்சின் பசைைாைர் பஜனரல் 
தைஜர் பஜனரல் டாகடர் சஞசீவா 
முனசிஙக, சுகாதைார தசலவகள் 
�ணிப்�ாைர் நாைகம் டாகடர் 
அதசை குணெவர்தைன, சுகாதைார 
அலைச்சின் �ணிப்�ாைர்கள் உட�ட 
�ைர் கைநது பகாண்டார்கள்.(�ா)   

பெொலிஸொரின்  பவண்டுபகொள்... (03 ஆம் ெககதபதொடர்)

ஆர்ப்�ாடடத்லதை தைலடபசயது 
கடடலை பிைப்பிககுைாறுதகாரி 
ப�ாலி்ஸாரினால் முன்லவககப்-
�டட தகாரிகலகலை கவனத்திற-
பகாண்ட பகாழும்பு தகாடலட 
ைஜிஸ்திதரட பிரிைநதை லிைனதக 
அநதை தவண்டுதகாலை நிராகரித்து 
தீர்ப்�ளித்துள்ைார்

தைற�டி ஆர்ப்�ாடடத்தின் 
த�ாது, நலடமுலையிலுள்ை சட-
டஙகளுககு ைாைாக பசைற�டு-
வார்கைானால் ப�ாலி்ஸாருககு 
வழஙகப்�டடுள்ை அதிகாரத்திற-
கிணெஙக நடவடிகலககள் எடுகக -
ைாம் என்றும் பகாழும்பு தகாடலட 
ைஜிஸ்திதரட பிரிைநதை லிைனதக 

தநறறு பகாழும்பு தகாடலட 
ப�ாலிஸ் நிலைை ப�ாறுப்�திகா-
ரிககு உத்தைரவிடடுள்ைார்.

அ ர சி ை ை ல ை ப் பி ற கி ணெ ங க 
ைககள் தைைது கருத்துககலை பவளி -
யிடுதைல் ைககளுககான உரிலைைா -
கும் எனத் பதைரிவித்துள்ை ைஜிஸ் -
திதரட நீதி�தி,  நாடடில் நிைவும் 
பகாதரானா லவரஸ் �ரவல் காரணெ -
ைாக அநதை சடடதிடடஙகலை மீறி 
தைற�டி ஆர்ப்�ாடடம் முன்பன -
டுககப்�டுைானால் அது பதைாடர் -
பில் நடவடிகலக எடுப்�தைறகு 
ப�ாலி்ஸாருககு அதிகாரமுள்ைது 
என்றும் அவர் தைலும் பதைரிவித் -
துள்ைார்.

கச்சததீவு திருவிழொவில்... (03 ஆம் ெககதபதொடர்)

என்றும் ஏற�ாடடாைர்கள் பதைரி -
வித்துள்ைனர்.  

வழலைைாக இைஙலக-இநதிை 
கத்ததைாலிகக ைககள் ப�ருைைவில் 
திரண்டு கச்சத் தீவில் தைஙகி சிைப்பிக-
கும் திருவிழாவாக கச்சதீவு புனிதை 
அநததைானிைார் திருவிழா இடம் -
ப�றறு வரும் நிலையில் இம்முலை 
இரு நாடுகளிலும் நிைவும்பகா-
தரானா லவரஸ் பதைாறறு சூழநிலை 
காரணெைாக �கதைர்கள் திருவிழாவில் 
�ஙதகறக அனுைதி ைறுககப்�ட-

டுள்ைது.  
 அததைதவலை �கதைர்கள் எவரும் 

தைற�டி திருவிழாவில் கைநது 
பகாள்ை தவண்டாம் என்றும் இரு -
நாடடு அருடதைநலதைைர்கள் ைறறும் 
அதிகாரிகள் ைககலை அறிவுறுத்-
தியுள்ைார்கள்.  அத்துடன் கடற�-
லடயினரும் வழலைைாக கச்சத்தீ -
வுககு வரும்�கதைர்களுககு வழஙகும் 
தசலவகலை இம்முலை வழஙக 
ைாடடார்கள் என்றும் ைககளுககு 
அறிவுறுத்தைப்�டடுள்ைது. (்ஸ) 

அறிகமகயில் ைமைகக... (03 ஆம் �ககத்பதைாடர்)

 அலைச்சரலவ முடிவுகலை அறி -
விககும் ஊடகைாநாடடில் தநறறு 
கருத்துத் பதைரிவித்தை அவர்,  

 உயிர்த்தை ஞாயிறு அறிகலக 
முதைலில் ஜனாதி�தியிடம் ஒப்� -
லடககப்�டடது பின்னர் அலைச்சர-
லவயில் விவாதிககப்�டும் என்றும் 
அலைச்சர் தைலும் பதைரிவித்தைார். 

இநதை அறிகலக ஆஙகிைத்தில் அச் -

சிடப்�டடுள்ைது, ைறை இரு பைாழி-
களிலும் அச்சிடப்�ட இருககிைது. 

தைலும், இது �ாராளுைன்ைத்தி -
லுள்ை 225 உறுப்பினர்களுககும் 
வழஙகப்�டும், இநதை அறிகலக 
700 �ககஙகளுககும் அதிகைானது. 
இதைறகு சிை காைம் பசல்லும்.  அறிக -
லகயில் ைலைப்�தைறகு எதுவும் 
கிலடைாது என்றும் அவர் கூறினார். 

13.5 மில்லியன்... (03 ஆம் ெககதபதொடர்)

Limited இறகு தநரடி விலைைனுக 
தகாரலின் அடிப்�லடயில் Oxford 
AstraZeneca தைடுப்பூசி 10 மில்லிைன்-
கலை இைஙலக அரச ைருநதுகள் 
கூடடுத்தைா�னத்தின் மூைம் பகாள்வ-
னவு பசயவதைறகும் பிரித்தைானிைாவின் 
AstraZeneca நிறுவனத்தின் மூைம் 

தைைாரிககப்�டடுள்ை பகாவிட 19 
தைடுப்பூசிகள் 3.5 மில்லிைன்கலை 
பகாள்வனவு பசயவதைறகும் அரச 
ைருநதுகள் கூடடுத்தைா�னமும் குறித்தை 
நிறுவனமும் ஒப்�நதைபைான்று எட-
டுவதைறகும் அலைச்சரலவ அனுைதி 
வழஙகியுள்ைது. 

'எஙகள் உணர்வுகமள... (03 ஆம் ெககதபதொடர்)

பகாவிட19 இனால் உயிரிழககும் 
முஸ்லிம்களின்�ைவநதை ஜனா்ஸா 
எரிப்ல� நிறுத்தைகதகாரி, கடடாை 
தைகனத்துககு எதிரான ததைசிை அலைப்-
பின் ஏற�ாடடில், தநறறு (23) ஜனா-
தி�தி பசைைகத்துககு முன்�ாக 
இடம்ப�றை ைாப�ரும் எதிர்ப்பு 
ஆர்ப்�ாடடத்தில் கைநதுபகாண்டு 
கருத்துத் பதைரிவித்தை அவர் தைலும் 
கூறிைதைாவது,  

“இன்லைை ஆர்ப்�ாடடத்தில் 
கடசி த�தைஙகள், பகாள்லக தவறு-
�ாடுகளுககு அப்�ால்�ல்தவறு 
கடசிகள், இஸ்ைாமிை அலைப்புக-
கள், சமூக நைஇைககஙகள் உட�ட 
ஆயிரககணெககான ப�ாதுைககள் 
கைநதுபகாண்டலை,எஙகளின் ைதை 
உரிலைலை ப�றறுகபகாள்வதைறகா-
கதவ. அதிகாரத்லதை �ைன்�டுத்தி, 
பதைாடர்நதும் இநதை அரசாஙகம் எைது 
சமூகத்துககு இலழத்து வரும் அநி-
ைாைஙகைால் ைககள் தவதைலனயில் 
வாழகின்ைனர்.   

நாஙகள் இநதை அரசாஙகத்தி-
டம் எதுவுதை தகடகவில்லை. 

பகாவிட19 பதைாறறினால் ைரணித்-
தைவர்களின் ஜனா்ஸாககலை அடக -
கம் பசயயுைாறு ைடடுதை தவண்டி 
நிறகின்தைாம். ஆனால், நீஙகள் 
பதைாடர்நதும் இநதை விடைத்தில் கல் -
ைாகதவ நிறகின்றீர்கள்.ஒரு சமூ-
கத்தின் ைதை உரிலைலை நசுககும் 
இநதை இழி பசைலை இனிைாவது 
லகவிடுஙகள். எஙகள் ஜனா்ஸாக-
கலை அடககுவதைறகு அனுைதி 
தைநது, எஙகலை நிம்ைதியுடன் வாழ 
விடுஙகள்.  பிரதைைர் ைஹிநதை ராஜ-
�க்ஷ �ாராளுைன்ைத்தில் வழஙகிை 
உறுதிபைாழிலை கண்ணிைைாக 
ைதித்து, அதைறகான நடவடிகலகலை 
த ை ற ப க ா ள் ளு ங க ள் . � ல் து ல ை 
சார்நதை நிபுணெர்கள் அடஙகிை லவத்-
திைர் பஜனி�ர் ப�தரரா தைலைலை-
யிைான11 த�ர் பகாண்ட குழுவின் 
அறிகலகலை இரண்டு ைாதைஙகைாக 
ஏன் முடககி லவத்திருககின்றீர்கள்? 
அநதை அறிகலகயில் கூைப்�டட-
வாறு அதைலன நலடமுலைப்�டுத்தை 
ஆவன பசயயுஙகள் ” இவவாறு 
அவர் பதைரிவித்தைார். 

மைததிரிககு எதி்ரொக....
ஈஸ்டர் ஞாயிறு தைாககுதைல் பதைாடர் -

�ான விசாரலணெ அறிகலக ஜனாதி -
�தி, அலைச்சரலவ என்�வறறுககு 
வழஙகப்�டடுள்ைததைாடு தநறறு 
ச�ாநாைகர் ைஹிநதை ைாப்�ா அத�-
வர்தைனவிடமும்  லகைளிககப்�ட-
டுள்ைது.  

 முன்னாள் ஜனாதி�தி லைத்திரி -
�ாை சிறிதசன �ாதுகாப்பு அலைச்ச-
ராக பசைற�டட த�ாது 2019 ஏப்ரல் 
16 முதைல் 21 வலர இநதிைா ைறறும் 

சிஙகப்பூர் நாடுகளுககு விஜைம் 
பசயதைார். 

அநதை சைைம் �தில் �ாது -
காப்பு அலைச்சர் ஒருவலர நிை -
மிககாதைதைன் மூைம் அவர் தைைது 
ப�ாறுப்ல� மீறியுள்ைதைாகவும் 
அதைறகலைை தவண்டுபைன்தை 
சஹரான ஹாசிம் உள்ளிடட �ைங -
கரவாதிகளின் பசைற�ாடுகளுககு 
வழிைலைத்திருப்�தைன் மூைம் அர -
சிைைலைப்ல� மீறியுள்ைதைாகவும் 

அறிகலகயில் சுடடிக காடடப்�ட -
டுள்ைது.  

முன்னாள் ஜனாதி�தி லைத்திரி -
�ாை சிறிதசன, முன்னாள் பிரதைைர் 
ரணில் விககிரைசிஙக, முன்னாள் 
�ாதுகாப்பு பசைைாைர் தஹைசிரி 
ப�ர்ணொநது,முன்னாள் ப�ாலிஸ்ைா 
அதி�ர் பூஜிதை பஜைசுநதைர ததைசிை 
புைனாயவு முன்னாள் பிரதைானி 
சிசிர பைண்டிஸ், அரச புைனாயவு 
�ணிப்�ைார் நிைநதை பஜைவர்தைன 

உள்ளிடட ந�ர்கள் தைாககுதைலை 
தைடுகக தைவறிைதைாக குறைஞசாடடப்-
�டடுள்ைது.  

 ஆலணெககுழுவால் ப�ைப்�டட 
ஆதைாரஙகளின் அடிப்�லடயில் 
முன்னாள் ஜனாதி�தி லைத்திரி�ாை 
சிறிதசன உள்ளிடட ந�ர்களுககு 
எதிரான குறைவிைல் நடவடிகலக 
எடுப்�து குறித்து சடடைா அதி�ர் 
ஆராை தவண்டும் எனவும் �ரிநது-
லரககப்�டடுள்ைது. 

இலஙமக வநதொர் ெொக....
வருலக தைரும் முதைைாவது பவளிநாடடு 

தைலைவராக இம்ரான் கான் வரைாறறில் 
இடம் ப�றுகின்ைார்.

�ாகிஸ்தைான் பிரதைைலர பகௌரவிககும் 
வலகயில் விைான நிலைைத்தில் இராணுவ 
அணிவகுப்பு ைரிைாலதை இடம்ப�றைது -
டன்  21 பீரஙகி தவடடுககளும் தீர்ககப்�ட -
டன.

�ாகிஸ்தைான் பிரதைைர் இம்ரான் கான் இரு 
தினஙகள் இைஙலகயில் தைஙகி இருப்�-
துடன் ஜனாதி�திதகாடடா�ை ராஜ�க்ஷ 
ைறறும் பிரதைைர் ைஹிநதை ராஜ�கச ஆகிதைா -
ருடன் இருதைரப்பு த�ச்சுவார்த்லதைகலை 
தைறபகாள்வார்.

அத்துடன் இரு நாடுகளுககும் முககிைத்-
துவம் வாயநதை புரிநதுணெர்வு ஒப்�நதைம் 
ஒன்றும் இரு நாடடினதும் பிரதைைர்கள் முன்-
னிலையில் லகச்சாத்திடப்�டடுள்ைது.

தநறலைை தினம் பிற�கல் பிரதைைர் 
ைஹிநதை ராஜ�கசவுககும் �ாகிஸ்தைான் பிர-
தைைர் இம்ரான் கானுககு மிலடயில் அைரி-
ைாளிலகயில் இருதைரப்பு த�ச்சுவார்த்லதை 
நலடப�றைது. அதைலன ைடுத்து இரு-
நாடடு  பிரதைைர்கள் முன்னிலையில் புரிந-
துணெர்வு ஒப்�நதைம் லகச்சாத்திடப்�டட-
துடன் இருநாடடு பிரதைைர்களும் கூடடாக 
ஊடக அறிகலக ஒன்லையும் பவளியிடட-
னர்.

முககிை ராஜதைநதிரைடட த�ச்சு வார்த் -
லதைகளுடன் �ாதுகாப்பு, முதைலீடு,வர்த்-
தைகம், சுகாதைாரம், கல்வி, விவசாைம், 

விஞஞான பதைாழில் நுட�ம்  உள்ளிடட 
�ல்தவறு துலைகள் பதைாடர்பிலும் முககிை 
த�ச்சுவார்த்லதைகள் இடம்ப�றறு ள்ைன.

�ாகிஸ்தைான் பிரதைைருடன் அநநாட-
டின் பவளிவிவகார அலைச்சர் ைஹமூத் 
பைாகைட குதரஷி  உள்ளிடட 40 த�ர் 
பகாண்ட உைர்ைடட தூதுககுழுபவான்றும் 
வருலக தைநதுள்ைது.

அநதைவலகயில் தைற�டி துலைகள் 
சார்நதை உைர்ைடட த�ச்சுவார்த்லதைகளும் 
இடம்ப�ைவுள்ைன.

இன்லைை தினம் ஜனாதி�தி தகாடடா -
�ை ராஜ�க்ஷவுககும் �ாகிஸ்தைான் பிரதைைர் 
இம்ரான் கானுககுமிலடயில் இருதைரப்பு 
த�ச்சுவார்த்லதை நலடப�ை உள்ைது.இரு 
நாடுகளுககும் முககிைத்துவம் வாயநதை 
�ல்தவறு துலைகளின் முன்தனறைம் 
பதைாடர்பில் இநதை த�ச்சுவார்த்லதையின்-
த�ாது கவனம் பசலுத்தைப்�டும் என பவளி -
விவகார அலைச்சு பதைரிவித்துள்ைது.

அதைலனைடுத்து �ாகிஸ்தைான் பிரதைைர் 
இம்ரான் கான் �ாராளுைன்ை ச�ாநாைகர் 
ைஹிநதை ைாப்�ா அத�வர்தைன ைறறும் 
விலைைாடடுத்துலை அலைச்சர் நாைல் 
ராஜ�கச ஆகிதைாரினால் ஏற�ாடு பசயைப்-
�டும் விருநது�சாரத்திலும் கைநது பகாள்-
ைவுள்ைார்.

இன்லைை தினம் பிற�கல் இைஙலக 
விஜைத்லதை முடித்துகபகாண்டு �ாகிஸ்-
தைான் பிரதைைர் நாடு திரும்� வுள்ைலை 
குறிப்பிடத்தைககது.(்ஸ)      

தைாரன்ஸ் பசல்வநாைகம்

இநதிைாவிலிருநது தைலும் 5 இைடசம் பகாதரானா லவரஸ் 
தைடுப்பூசிகள் நாலை நாடடுககு கிலடககும் என �தில் சுகாதைார 
அலைச்சர் சன்ன ஜைசுைன பதைரிவித்துள்ைார்.

இநதிைாவின் சீரம் நிறுவனத்திடமிருநது பகாள்வனவு பசயைப் -
�டும் தைற�டி தைடுப்பூசிகள் நாலை இரவு நாடலட வநதைலடயும் 
என்றும் அவர் பதைரிவித்துள்ைார்.

அததைதவலை,�ல்தவறு அழுத்தைஙகலை பிரதைாகித்து சிை தைரப் -
பினர் பகாதரானா லவரஸ் தைடுப்பூசிகலைப் ப�றறுக பகாள்ை 
தைறபகாண்டுள்ை நடவடிகலக பதைாடர்பில் முலைப்�ாடுகள் 
கிலடத்துள்ை லதையும் சுடடிககாடடியுள்ை அவர்,அது பதைாடர்பில் 
விரிவான விசாரலணெ தைறபகாள்ைப்�டும் என்றும் பதைரிவித்துள்-
ைார்.

அததைதவலை, சிை தைரப்பினர் தைடுப்பூசி ப�றறுகபகாடுப்�தைற-
காக நலடமுலைப்�டுத்தைப்�டும் திடடஙகளுககு முரணொக தைைது 
�தைவிகள் ைறறும் தவறு பசல்வாககுகலைப் �ைன்�டுத்தி அழுத்-
தைஙகலை பிரதைாகித்து தைடுப்பூசிகலை ப�றறுகபகாள்ை முைற-
சிப்�து பதைாடர்பில் முலைப்�ாடுகள் கிலடத்துள்ைதைாக சுகாதைார 
தசலவகள் பிரதிப் �ணிப்�ாைர் நாைகம் தஹைநதை தஹரத் பதைரி -
வித்துள்ைார்.

அது பதைாடர்பில் கருத்து பதைரிவித்துள்ை �தில் சுகாதைார அலைச் -
சர் சன்ன ஜைசுைன,�ல்தவறு அழுத்தைஙகலை பிரதைாகித்து தைடுப் -
பூசிகலை ப�றறுக பகாள்ை முைறசித்துள்ை �ை சம்�வஙகள் 
பதைாடர்பில் பதைரிைவநதுள்ைதைாகவும் குறிப்பிடடார். அது பதைாடர் -
பில் உரிை நடவடிகலக தைறபகாள்ைப்�டும் என்றும் அவர் பதைரி -
வித்துள்ைார்.

மேலும் ஐந்து இலட்சம் தடுப்பூசிகள்;
நாளை இலஙளக வந்து ம்சரும்
பதில் சுகாதார அமைச்சர் ்சன்ன ஜயசுை்ன
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,yq;if tq;fp
njd; khfhzj;jpy; ATM/CRM miwfis kPsTk; epWTtjw;Fg; 

nghUj;jkhd  ntw;Wf;fhzpfs; my;yJ fl;blq;fs; ePz;lfhy 

Fj;jif mbg;gilapy; Njit

fNyfhd re;jp
[pe;Njhl;il

gyg;gpl;b

NfhzfyGu
kj;jf;f
Nghj;jy

Kd;nkhopag;gl;l fhzp my;yJ fl;blk; fPo;f;Fwpg;gplg;gl;l 

trjpfisf; nfhz;ljhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

  Fj;jiff; fhyg;gFjp Fiwe;jgl;rk; 10 tUlq;fshFk;.

  NkNy Fwpg;gplg;gl;l ,lq;fspypUe;J 500 kPw;wh;fSf;F cl;gl;ljhf mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

 thfdq;fis epWj;jp itf;fg; Nghjpa ,ltrjp fhzg;gly; Ntz;Lk;.    

 30 mk;gpah; xUepiy kpd; tpepNahfk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

  jiug;gFjpapd; tp];jPuzk; mz;zsthf 200 rJu mbfis (10'X20') nfhz;ljhf ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;.

,J njhlh;ghf Mu;tq; fl;Lk; fhzp my;yJ fl;bl chpikahsh;fs;> fl;bl jpl;l 

tiuglk;> epy msit tiuglk;> nrhj;J cWjp Nghd;w Mtzq;fspd; gpujpfSld; 

vjph;ghh;f;Fk; khjhe;j thlif njhifiaAk; Fwpg;gpl;L 14 jpdq;fSf;Fs; fPNo 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpf;F mDg;gp itAq;fs;. tpz;zg;gpf;Fk; jghYiwapd; ,lJgf;f 

Nky; %iyapy;> 'ATM miw.................." vdf; Fwpg;gplTk;.

cjtpg; nghJ Kfhikahsu; (njd; khfhzk;)
,yq;if tq;fp

njd; khfhz mYtyfk;
,y.20> kUj;Jtkid tPjp> Nfhl;il> fhyp 

njhiyNgrp - 0912232238/0912224390> 
ngf;]; - 0912234880

kpd;dQ;ry; - bocsp@boc.lk

Njrpa gz;iztpyq;F mgptpUj;jp rig

ngWif mwptpj;jy;

Njrpa gz;iztpyq;F mgptpUj;jp rigapd; kiyehl;L gz;izfSf;fhf 3 

vz;zpf;ifAs;s Grass Chopper ,ae;jpuq;fis toq;fy;> epWTjy;> nraw;gl itj;jy; 

kw;Wk; xg;gilj;jYf;fhf gjpT ngw;w toq;Feh;fsplkpUe;J Njrpa gz;iztpyq;F 

mgptpUj;jp rigapd; jiythpdhy; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Njitg;gLk; tpguf;Fwpg;Gf;fs; kw;Wk;; tpiykD epge;jidfs; Mfpadtw;iw 

mlf;fpAs;s tpiykD Mtzq;fs; chpj;jhd toq;Fehpd; tpz;zg;gf; fbjnkhd;iw 

fPNoAs;s Kfthpapy; Ntiy ehl;fspy; chpj;jhd toq;FeUf;F rkh;g;gpg;gjd; %yk;> 

Njrpa gz;iztpyq;F mgptpUj;jp rigapd; toq;fy; KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. xt;nthU tpiykDtpw;Fk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 1>000 &ghit 

Njrpa gz;iztpyq;F mgptpUj;jp rigapd; fzf;fhshplk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; 2021 khh;r; 15 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3.30  kzptiuAk; toq;fg;gLnkd;gJld; 

tpiykDf;fis Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; jpfjpahdJ 2021 khh;r; 16 Mk; jpfjpad;W gp.g. 

2.30    kzp tiuAk; mike;jpUf;Fk;. tpiykDf;fs; mjd; gpd;dh; cldbahfNt 

nfhOk;G-05> ehuhN`d;gpl;l> ehty tPjp> 40 Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa gz;iztpyq;F 

mgptpUj;jp rigapy; jpwf;fg;gLk;. 

jiyth;>

Njrpa gz;iztpyq;F mgptpUj;jp rig>

,y.: 40>

ehty tPjp>

ehuhN`d;gpl;l> nfhOk;G-05.

011 2501701/2>  0115746308

Njrpa gz;iztpyq;F mgptpUj;jp rigapd; 3 vz;zpf;ifAs;s 
Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuq;fis toq;fy;> epWTjy;> nraw;glitj;jy; kw;Wk; 

xg;gilj;jy; Mfpatw;wpw;fhd tpiykD

,yq;if KjyPl;Lr; rig

ngWif mwptpj;jy; 
fPo;f;fhZk; ngWiff;fhd> ngWif 

Nfhuy; mwptpj;jy; 2021.02.24 Gjd;fpoik 

kw;Wk; 2021.02.27 rdpf;fpoikfspy; 

(Daily News) gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gLk;. 

Construction of an Electric Fence for Phase 1 
of Proposed Pharmaceutical Zone at Arabokka 
Contract No. BO1/TS/Pharma/2021/02/08.003

Nkw;gb ngWiff;fhf rk;ge;jg;gl;l 

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Mq;fpy nkhopapy; 

jahhpf;fg;gl;Ls;sJld; ngWiffis 

rkHg;gpg;gjw;F MHtk; fhl;Lfpd;w 

xg;ge;jf;fhuHfSf;F 2021.02.24 Gjd; 

kw;Wk; 2021.02.27 rdpf;fpoik ehl;fspy; 

(Daily News) gj;jphpifapd; Fwpj;j 

mwptpj;jypd; gpufhuk; nraw;gLkhW 

,j;jhy; mwptpf;fpNwhk;. 

jiytH> 

,yq;if KjyPl;Lr; rig. 

nghUl; nfhs;tdT mwptpj;jy; 
murhq;f mr;Rj; 
jpizf;fsk;      N-57

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; nghUl; nfhs;tdTf; 

jiytu; gpd;tUk; gz;lq;fs; njhlu;gpy; cw;gj;jpahsHfs;. 

mtHfspd; gpujpepjpfs; my;yJ mtu;fsJ mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@u; Kftu;fsplkpUe;J tpiykDf;fis 

NfhUfpd;whH.

Item 01 - Cotton rags - 15000 Kg.

tpiykD Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp jpdk; 2021.03.17Me; jpfjp 

gp. g. 2.00 kzp tiuahFk;. 

tpiy kD Fwpg;G ,y. : SCP02/NCB07/CR/2021-8 

Nkw;Fwpg;gpl;l tpiykD njhlu;gpy; kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf &gh 1500/- nfhz;lJk; mj;Jld; tpiy 

kDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp jpdj;Jf;F Ke;jpa 

jpdk; 2.00 kzpf;F Kd;djhf fpilf;fg; ngWk; vOj;J 

%ykhd tpz;zg;gj;jpd; Nghpy; murhq;f mr;Rj; 

jpizf;fs> toq;fy; gphptpy; flik ehl;fspy; K.g. 9.00 

kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu tpiykD njhlHghd 

Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nkyjpf tpguq;fs;> 

flik ehl;fspy; K.g. 8.30 kzp Kjy; gp.g. 4.15 kzp 

tiu vkJ mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

fq;fhdp ypadNf>

nghUl; nfhs;tdTj; jiytH

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;> 

,y. 118> lhf;lu; ldp];lu; B rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G 08. 

2021.02.24 

njhiyNgrp: 011-2694898 

,izaj;jsk;: www.documents.gov.lk
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300-7971 Mitsubi-
shi,  1990,  car 
கூடிய  விமைக்  க�ோரி-

க்ம�க்கு  பவலிெல் 

பினோன்ஸ் பிஎல்சி. 

இை. 310,  �ோலி வீதி,  

ப�ோழும்பு-03. பதோ.கெ. 

0714542 958

 014285

PQ-6982  Mahindra 
Maximo Lorry  
பென்்ட்ரல் பினோன்ஸ் 

�ம்ெ னி பிஎல்ஸி,  

254,  �்டடு �ஸ்பதோ-

்ட்ட வீதி,   �ண்டி. 081-

2234234 014271

SP BGK-6683 Yamaha 
ray,  2018,  motor 
cycle  கூடிய விமைக் 
க � ோ ரி க் ம � க் கு 
பவலிெல் பினோன்ஸ் 
பிஎல்சி. இை. 310,  
�ோலி வீதி,  ப�ோ ழும்பு-
03. பதோ. கெ. 
0 7 1 1 2 1 0 8 1 0
 014287

இ்ரதைைோமன ஜும்ைோ 
ெ ள் ளி வ ோ ெ லின் 
ஜனோஸோ கெமவ 
வோ�னததிற்கு ெோ்ரதி 
ஒருவர் கதமவ. 
ஜனோஸோ கெமவ 
அனுெவமுள்்ளவர்�ள் 
பதோ்டர்பு ப�ோள்்ளைோம். 
வயது 35-50 இம்ட -
பெ்ட்டவர்�ள் விரும்ெ -
ததக்�து. பதோ்டர்பு 
- 0112638278,  
0 7 7 5 6 2 4 2 0 3
 014352

cw;gj;jp> toq;fy; kw;Wk; kUe;jhf;fy;fspd; 

xOq;FgLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jp $l;Lj;jhgdk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
rh;tNjr Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; (IFB)

Bid Ref: SPMC/01/2021 – Closing on 06th April 2021

kUe;jhf;fy; %yg; nghUl;fspd; ngWif
1.  2021 Vg;uy; 06 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzp tiu ,yq;if> ,uj;kyhd> fe;jts Njhl;lk;> Nrh; 

N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> 11 Mk; ,yf;fj;jpYs;s mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jp $l;Lj;jhgd 

ngWiff; FOj;;;;;;;;;;;;;;;; jiythpdhy; kUe;jhf;fy; %yg; nghUl;fspd; toq;fYf;fhd Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fs; ngw;Wf;; nfhs;sg;gLk;. 

                             Item Qty. (Kg) Non-refundable 
Tender Fee (SL Rs)

01. Ascorbic Acid BP 12,000 4,000.00

02. Carbamazepine BP 3,000 7,500.00

03. Cetirizine Dihydrochloride BP 200 500.00

04. Clopidogrel Bisulphate USP 8,000 15,000.00

05. Diethyl Carbamazine Citrate 300 500.00

06. Dried Aluminium Hydroxide Gel 1,000 500.00

07. Diltiazem Hydrochloride USP 500 2,500.00

08. Flucloxacillin Sodium BP 9,000 14,000.00

09. Folic Acid BP 125 2,500.00

10. Frusemide BP 1,000 3,000.00

11. Gliclazide BP 7,500 30,000.00

12. Losartan Potassium BP 5,000 12,000.00

13. Prednisolone BP 500 8,000.00

14. Propranolol Hydrochloride BP 600 1,000.00

15. Pyridoxine Hydrochloride BP 50 500.00

16. Riboflavin BP 100 1,000.00

17 Salbutamol Sulphate BP 150 1,000.00

18. Spironolactone USP 150 2,000.00

19. Thiamine Hydrochloride BP 100 500.00

20. Tolbutamide BP 3,000 3,000.00

21. Verapamil Hydrochloride BP 200 1,000.00

22. Crospovidone BP 1,000 500.00

23. Hydroxypropyl Cellulose-L JP 500 2,000.00

24. Hydroxypropyl methylcellulose-Pthalate 1,000 2,000.00

25. Lactose Monohydrate BP/USP (200 Mesh) 20,000 2,000.00

26. Maize Starch BP/USNF 27,000 1,000.00

27. Microcrystalline Cellulose USNF/BP 5,000 500.00

28. Providone K-30 (Polyvinyl Pyrrolidone K-30) 
USP/BP

500 500.00

29. Pre-gelatinized Maize Starch 4,000 500.00

30. Sodium Starch Glycolate BP/USNF 2,500 1,000.00

31. Stearic Acid (D-grade) BP 300 500.00

32. Tartaric Acid BP/USNF 150 500.00

2.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; xU KOikahd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 

njhFjpnahd;wpy; efy;gpujp kw;Wk; %yg;gpujp vd jdpj;jdpahf jahhpf;fg;gl;L gjpTj; jghypy; 

jiyth;> ngWiff;; FO> mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jp $l;Lj;jhgdk;> ,y.: 11> Nrh; N[hd; 

nfhj;jyhty khtj;ij> fe;jts Njhl;lk;> ,uj;kyhd> ,yq;if vd Kfthpaplg;gl;L mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk; my;yJ ,yq;if> ,uj;kyhd> fe;jts Njhl;lk;> Nrh; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> 11 

Mk; ,yf;fj;jpYs;s mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jp $l;Lj;jhgdj;jpd; jiu khbapy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

3.  2021 ngg;Uthp 22 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 Vg;uy; 05 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; gpd;tUtdtw;iwr; rkh;g;gpj;J tpiykD Mtzj;ij 

NkNyAs;s KfthpapypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

•  ,yq;if> ,uj;kyhd> fe;jts Njhl;lk;> Nrh; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> 11 Mk; 

,yf;fj;jpYs;s mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk;> jpl;lkply; kw;Wk; ngWiff;fhd 

gpujp nghJ KfhikahsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpj;jy;.

•  mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jp $l;Lj;jhgd fzf;fply; jpizf;fsj;jpw;F nuhf;fg;gzj;jpy; 

NkNy $wg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj tpiykD Mtzf; fl;lzj;ij nrYj;Jjy;. 

4.  tpiykDf;fs; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfspdhy; 

eph;tfpf;fg;gLtjdhy; tpiykDjhuh; mtuJ rhh;ghf KftnuhUtiu> cgKftnuhUtiu> 

gpujpepjpnahUtiu> ngah; Fwpg;gplg;gLgtnuhUtiu mkh;j;Jthuhapd;> mg;gbahd nghJ 

xg;ge;jj;jpd; NghJ nghJ xg;ge;j rl;l 10 Mk; gphptpw;fikthf gjpT nra;j gpd;dh; mt;thwhd 

nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s rhd;wpjio ,f;Nfs;tp njhlh;ghd ve;jnthU nfhLf;fy; thq;fy; 

NtisapYk; my;yJ tpiykDf;;Nfhuypd; fhyg;gFjpapd; vf;fl;lj;jpd; ve;jnthU eltbf;ifapd; 

NghJk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; ,uj;kyhid SPMC ,y; jpwf;fg;gLtJld; 

tpiykDf;fisj; jpwf;Fk; Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l 

Kfth;fs; rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;.

6.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis SPMC ,y; ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;.
7.  Nkyjpf jftiy 2623298 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf SPMC jpl;lkply; kw;Wk; ngWiff;fhd 

gpujp nghJ Kfhikahsh; ,lkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

www.spmclanka.lk  vd;w vkJ ,izajsj;jpypUe;J tpiykDf;fspd; tpguq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;.

ntspehl;L Kjd;;ikahsh;fs; vkJ ,izajsj;jpypUe;J tpiykDit gjptpwf;fk; nra;ayhk;.

(cs;@h; Kfth;fspdhy; gpujpepjpg;gLj;jg;glhjth;fspd; Kd;itg;Gfs; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s 

tpiykDtpd; nfhLg;gdTf; fl;lzkhf mI nlhyUf;F epfuhd ngWkjp/ngWkjpfSf;fhd 

tq;fptiunthd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;) 

jiyth;> 

ngWiff; FO> 

mur kUe;jhf;fy; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk;>  

,y.: 11> Nrh; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij> 

fe;jts Njhl;lk;>

,uj;kyhid> ,yq;if.

njhiyNgrp  : (00) 94-11-2635353/(00) 94-11- 2637574 / (00) 94-11-2623298
kpd;dQ;ry;   : spmclanka@sltnet.lk
,izajsk;  : www.spmclanka.lk
njhiyefy;:  : (00) 94-11-2634771> 2626621

rPl; nfydp Nubay;]; (gpiwtl;) ypkpl;lLld; 

V\pad; laH]; (gpiwtl;) ypkpl;lil xd;wpizg;Gr; nra;jy;

nghJ mwptpj;jy;
2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; (Fwpj;j rl;lk;) 242Mk; (3)(b) 

gphptpd; gpufhuk;> ,j;jhy; nghJ mwptpj;jy; tpLf;fg;gLtjhtJ> Fwpj;j rl;lj;jpd; 242(2) 

gphptpd; gpufhuk;> rPl; nfydp Nubay;]; (gpiwtl;) ypkpl;lLld; (fk;gdp gjptpyf;fk; 

gptP 784) V\pad; laH]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; (fk;gdp gjptpyf;fk; gptP 89355) 

xd;wpizf;fg;gl cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ vd;gjhFk;.

rPl; nfydp Nubay;]; (gpiwtl;) ypkpl;lbd; KOJk; chpj;jhd ,iz epWtdkhd 

V\pad; laH]; (gpiwtl;) ypkpl;lbd; gzpg;ghsH rig kw;Wk; rPl; nfydp Nubay;]; (gpiwtl;) 

ypkpl;lbd; gzpg;ghsHfs; rigahdJ> Fwpj;j rl;lj;jpd; 242(2) gphptpd; gpufhuk; rPl; nfydp 

Nubay;]; (gpiwtl;) ypkpl;lLld; V\pad; laH]; (gpiwtl;) ypkpl;lil> 2021 khHr; 26Mk; 

jpfjp xd;wpizg;gjhf jPHkhdk; Nkw;nfhz;Ls;sJld; rPl; nfydp Nubay;]; (gpiwtl;) 

ypkpl;ll; epiyj;jpUe;J V\pad; laH]; (gpiwtl;) ypkpl;lbd; ,Ug;G KbTf;F tUk;.

,e;j mwptpj;jy; tpLf;fg;gl;l jpdj;jpypUe;J 20 ehl;fSf;Ff; Fiwahj jpdnkhd;wpy;> Fwpj;j 

rl;lj;jpd; 243 gphptpy; fhl;lg;gl;Ls;s Mtzq;fSld; $bajhf> cj;Njr xd;wpizg;gpd; 

gjpT njhlHghf> fk;gdpfs; gjpthsH ehafj;jpw;F tpz;zg;gk; rkHg;gpf;fg;gl;L> 

V\pad; laH]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; kw;Wk; rPl; nfydp Nubay;]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; njhlHghf> 

Fwpj;j rl;lj;jpd; 242(2) gphptpd; gpufhuk;> fk;gdpfs; gjpthsH ehafj;jhy; xd;wpizg;gpw;fhd 

rhd;wpjo; toq;fg;gLtjd; %yk;> Fwpj;j xd;wpizg;ghdJ nray;tYg; ngWk;.

Fwpj;j rl;lj;jpd; 242(2) gphptpd; gpufhuk;> V\pad; laH]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; (Fwpj;j fk;gdp) 

kw;Wk; rPl; nfydp Nubay;]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; gzpg;ghsH rig %yk; mq;fPfhpf;fg;gLk; 

xd;wpizg;gpd; jPHkhdq;fs; mlq;fpAs;sjhff; fUjg;gLk;> xd;wpizg; gpNuuizapd; 

gpujpfis> nfhOk;G-07> fpwfhp]; tPjp> ,y. 59> ,Ys;s gp. MH NfhHg;gNul; rHtpr]; 

(gpiwtl;) ypkpl;ll;> fk;gdp nrayhshpd; mYtyfj;jpy;> rhjhuz tHj;jf Neuq;fspy;> 

fk;gdpapd; ve;jnthU fldhsp my;yJ gq;FjhuH my;yJ fk;gdpf;Ff; flg;ghLila 

ve;jnthU eguhYk; ghPl;rpj;Jg; ghHg;gjw;fhf itf;fg;gl;Ls;sJ.

fk;gdpapd; gq;FjhuH my;yJ fldhsp my;yJ fk;gdpf;Ff; flg;ghLila ve;jnthU egUk; 

fk;gdpf;Ff; fbjnkhd;iwr; rkHg;gpg;gjd; %yk; xd;wpizg;Gg; gpNuuizapd; gpujpnahd;iw 

,ytrkhfg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F chpj;JilNahH MthHfs;.

V\pad; laH]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; kw;Wk;

rPl; nfydp Nubay]; (gpiwtl;) ypkpl;ll;

gzpg;ghsHfspd; fl;lisg; gpufhuk;>

gp.MH. Nfhg;gNul; NrHtpr]; (gpiwtl;) ypkpl;ll;

nrayhsHfs;

2021 ngg;uthp 24

,yq;if murhq;fk;
ePh; toq;fy; mikr;R

ePh; toq;fy; kw;Wk; Rfhjhu Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;
Credit No.: Cr.5685-lk

tpiykD mwptpj;jy;
1.  ,yq;if rdehaf Nrhrypr FbaurhdJ cyf tq;fpapd; rh;tNjr mgptpUj;jp Kftuhz;ikapypUe;J ePh; toq;fy; kw;Wk; 

Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lj;jpw;fhf flndhd;iwg; ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd; gFjpnahd;iw fPNo 

toq;fpAs;s xg;ge;jq;fspd; gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ

2.  fPNo tpgupf;fg;gl;Ls;s nraw;wpl;lq;fSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;;;fis 

ngWiff; FOtpd; jiyth; ,g;NghJ NfhUfpd;whh;.

nraw;wpl;l ngWif FO (cah;kl;lk;)

toq;fy; Nfs;tpfs;

2021 rdthp 27 Mk; jpfjpaplg;gl;l tpsk;guk; njhlh;ghf> gpd;tUk; tpiykDtpd; %Lk; jpfjpahdJ gpd;tUkhW ePbf;fg;gl;Ls;snjd 

jaT nra;J ftdpf;fTk;.

rgufKt Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rigf;F 

kpd;cw;gj;jp ,ae;jpuq;fis toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jy;. 

xg;ge;j ,y.: MWS/WaSSIP/PMU/NCB/Generator-NWSDB/2020/ 19

tpiykD %Ljy; - 2021 khh;r; 24 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 

kzpf;F.

(tpiykDg;gpizfs; 2021 Xf];l; 17 Mk; jpfjp tiuAk; 

tpiykDtpd;; nry;YgbahFk; fhyk; 2021 [_iy 20 Mk; jpfjp 

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

3.  tpz;zg;gjhuhpd; jiyg;Gf; fbjj;jpy; Mtzq;fSf;fhd vOj;J %ykhd tpz;zg;gf; fbjnkhd;iw nraw;wpl;l gzpg;ghsUf;F 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

4.  %Lk; jpfjp tiuAk; rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzpf;Fk; gp.g. 3.30 kzpf;Fkpilapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; nraw;wpl;lj;jplkpUe;J ngw;W 

rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fis toq;Fkplj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;.

6.  tpiykDf;fs; NkNyAs;s Kfthpapy; xd;wpy; NeubahfNt xg;gilf;fg;glyhk; my;yJ mNj Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;gg;glyhk; 

my;yJ J}jQ;ry; Nritapy; mDg;gg;glyhk;.

7.  midj;J tpiykDf;fSk; mNj Kfthpapy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; mitfis 

%baJk; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;.

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;.

ePh; toq;fy; njhlh;ghd mtru miog;GfSf;fhf 1939 vDk; ,ytr ,yf;fk; 24 kzp NeuKk; cq;fSf;fhf nraw;gLk;.

r%f ePh; jpl;lj;jpy; rpf;fy; ,Ug;gpd;> 1914 vd;w ,yf;fj;ij miof;fTk;.

Nkw;gb fy;Y}hpf;F muG nkhop ,];yhkpa fw;iffs; (fpjhg;) gphpTf;F Gjpa khztHfs; 

NrHf;fg;gl cs;sdH.

jifikfs;
01.  my;-FHMid ghHj;J ruskhf Xjf;$batuhf ,Uj;jy;

02. Njf MNuhf;fpak; cilatuhf ,Uj;jy;

03.  juk; 09f;F rpj;jpaile;jtuhf ,Uj;jy;.

04. fy;Y}hpapy; elhj;jg;gLk; vOj;J> tha;nkhopg; ghPl;irfspy; rpj;jpailjy;.

NeHKfg;ghPl;irf;F rkHg;gpf;f Ntz;ba Mtzq;fs;
01. gpwg;G mj;jhl;rpg; gj;jpuk;

02. ghlrhiy Kd;Ndw;w mwpf;if

03. NtW rhd;wpjo;fs;

04. NtW muGf; fy;Y}hpapy; fy;tp fw;wij cWjpg;gLj;jpa fbjk;.

fy;Y}hpapdhy; toq;fg;gLk; fw;iffs;
07 tUl my; Mypk; ,];yhkpa fw;if newp

my; Mypk; gFjp 01 gFjp 02 ghPl;irfs;

f.ngh.j. rhjhuz juk; G.C.E. O/L
f.ngh.j caH juk; G.C.E. A/L fiyg; gphpT> tHj;jfg; gphpT

fzdp njhopEl;gf;fy;tp

rpq;fs> Mq;fpy tFg;Gfs;

Nru tpUk;GNthH NeHKfg; ghPl;irapy; fye;J nfhs;sTk;.

NeHKfg; ghPl;ir

fhyk;: 07.03.2021 Qhapw;Wf;fpoik (,d;\h my;yh`;)

Neuk;: fhiy 9.30

,lk;: fy;Y}hp tshfk;

Gjpa khztH mDkjp - 2021

jhUy;cY}k; kP]hdpa;a`; muGf; fy;Y}up - 
FUnfhl - mFuz

Nkyjpf njhlHGfSf;F: 0778836063> 0772606741> 0718248890

nghUl;nfhs;tdT mwptpj;jy; 
murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;

PURCHASE OF 01 NO. OF PERFECT BINDING MACHINE WITH THREE 
KNIFE CUTTER (OFFLINE) 

Bid Reference No. : SI 2021/20

,yq;if murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; nfhs;tdTf; FOj; jiytuhy; ntspehl;L 

KjyPl;lhsu;fs; mtu;fspd; gpujpepjpfs; my;yJ mtu;fsJ mq;fPfhuk; ngw;w cs;@u; 

Kftu;fsplkpUe;J Purchase of 01 No. of Perfect Binding Machine with Three Knife Cutter 
(Of ine) njhlu;gpy;> tpiy kDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

Item No Description Quantity
01 Purchase of 01 No. of Perfect Binding Machine with Three Knife Cutter 

(Of ine)
01

 tpepNahfpf;f Ntz;ba ,lk; : murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;> 

 ,y. 118> lhf;lu; ldp];l;lu; B rpy;th khtj;ij> nfhOk;G 08.

2.  mf;fiwAila jFjptha;e;j tpiykDjhuu; ~~cjtp murhq;f mOj;jfu; 

(toq;fy;fs;) murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;> 118> lhf;lu; ldp];l;lu; B rpy;th 

khtj;ij> nfhOk;G 08". mtu;fsplk; Nkyjpf jfty;fis ngw;Wf;nfhs;tJld; 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Kftupapy; tpiykD Mtzq;fis Ntiy ehl;fspy; K.g.09:00 

kzp njhlf;fk; gp.g.03:00 kzptiuahd fhyg;gFjpapy; ghu;itaplyhk;.

3.  Pre -bid meeting> 10.03.2021 Me; jpfjp K.g 10.00 kzpf;F ,y. 118 lhf;lu; ldp];lu; 

B rpy;th khtj;ij nfhOk;G 08> ,y; mike;Js;s mur mr;Rj;jpizf;fs 

Nfl;Nghu; $lj;jpy; eilg;ngw cs;sJ.

4.  tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpdk; 18.03.2021 Me; jpfjp gp.g. 2 kzp 

tiuahFk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jij cldLj;J tpiy 

kDf;fs; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;NghJ tpiykDjhuu; my;yJ 

mtupd; Kiwahf mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; gpurd;dkhapUj;jy; Ntz;Lk;.

5.  tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpdj;Jf;F Ke;jpa jpdk; gp.g.2.00 

kzpf;F Kd;djhf kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf &gh 15>000.00 cld; Nrhj;J 

fpilf;fg;ngWk; vOj;J %ykhd tpz;zg;gj;jpd; Ngupy; nfhOk;G 08> ,y 118> 

lhf;lu; ldp];l;lu; B rpy;th khtj;ij> murhq;f mr;Rj; jpizf;fs toq;fy;fs; 

gpuptpy; flik ehl;fspy; K.g. 9 kzp Kjy; gp.g. 3 kzptiu tpepNahfpf;fg;gLk;.

fq;fhdpypadNf>

nghUl;nfhs;tdTf;FOj;jiytu;

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk; 

118> lhf;lu; ldp];l;lu; B rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G 08. 

njhiyNgrp: 011-2694898 

,izaj;jsq;fs; : www.documents.gov.lk
                                     www.npa.gov.lk 
2021.02.22

N-54

mwptpj;jy;
ENfnfhil tpypak;]; epWtdj;jpy; GJg;gpj;jy; 

fspw;fhf cq;fshy; xg;gilf;fg;gl;l gpnsz;lH 

(Blender) kw;Wk; Jiz cWg;Gf;fis 2021 khHr; 

15Mk; jpfjpf;F Kd;dH jk; Msilahsj;ij 

cWjpg;gLj;jp kPsg; ngw;Wf;nfhs;SkhW ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

2021 khHr; 15Mk; jpfjpapd; gpd;dH mg;nghUl;fs; 

njhlHghf nghWg;Ngw;fg;gl khl;lhJ.

KfhikahsH

125> ];lhd;yp jpyfuj;dkhtj;ij> ENfnfhil

ml;NlhHzp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;

ENfnfhl> fq;nfhltpy> ghlrhiy 

khtj;j> ,y. 140 ,y; trpf;Fk; fhzp 

Mr;rpNf ghypj;j re;uuj;d ngNuuh Mfpa 

vd;dhy; rpq;fg;g+H xg; [yhd; Gfpl; 

nkuh> [yhd; fpyhd;f; tP Nahd;f; Nghy; 

vd;gtUf;F> gfpuq;f nehj;jhhpR lgps;a+.vk;. 

rkpy; ahg;gh tpf;fpukrpq;`tpdhy; vOjp 

cWjpg;gLj;jg;gl;l 2018 etk;gH 08Mk; 

jpfjpa kw;Wk; ,y. 407 vDk; ml;NlhHzp 

mjpfhug; gj;jpuj;ij mjpfhukw;wjhf;fp 

,uj;Jr; nra;tjhf ,yq;if [dehaf 

Nrh\ypr Fbaurpd; muR kw;Wk; nghJ 

kf;fSf;F ,j;jhy; mwptpf;fpNwd;.

,jd; gpwF Nkw;gb rpNahd;f; M`; 

n`hd;f;. Nah[ Nrh kw;Wk; rpNahd;f; tP 

Nahd;f; Nghy; vd;gtuhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; 

ve;j nraw;ghLfs;> mjpfhuq;fs; cWjpfs; 

Nghd;w tplaq;fSf;F mtH rhHghf 

vd;dhy; nghWg;Gf;$wg;gl khl;lhJ vd 

mwptpf;fpNwd;.

rhdp mr;rpNf ghypj;j re;uuj;d ngNuuh

jpfjp:

Vwht+H - `p];Gy;yh efH gphpT 

kpr;efH gpuNjrj;ijr; NrHe;j 

kPuhrha;T K];jgh Mfpa ehd; 

njhptpg;gJ - vdJ rpy Mtzq; 

fspy; kPuhrha;T K];jgh vd;W 

Fwpg;gplg;gl;bUe;j NghjpYk; vdJ 

ngaiu Ra tpUg;gpd; Nghpy; mg;Jy; 

k[Pl; vd;Nw ePz;l fhykhfg; 

gad;gLj;j p tUfpd;Nwd; . 

vjpHfhyj;jpYk; mg;Jy; k[Pl; vd;Nw 

gad;gLj;JNtd; vd;Wk; rfy 

Mtzq;fspYk; mt;thNw 

ifnahg;gkpLNtd; vd;Wk; ,yq;if 

rdehaf Nrhrypr FbauR 

kf;fSf;F mwpaj; jUfpd;Nwd;. 
- kPuhrha;T mg;Jy; k[Pl; -

mwptpj;jy;ngaH khw;wk;
fhj;jhd;Fb-04> kiuf;fhH Nyd; 

vd;Dk; Kfthpapy; trpf;Fk; 

Kfk;kJ ,GwhfPk; Kfk;kJ epgh]; 

(NIC. 197400703109) Mfpa ehd; 

vdJ gpwg;G gjpT ,y: 8952y; cs;s 

Kfk;kJ epgh]; vd;w ngaiu 

2020.02.22k; jpfjp Kjy; vdJ 

ngaiu 'Kfk;kJ epah];" vd 

ngaH khw;wk; nra;J nfhz;Nld; 

vd;gijAk; ,d;W Kjy; vdJ 

ngaiu mt;thNw gad;gLj;JNtd; 

vd;gijAk; ,j;jhy; ,yq;if 

[dehaf Nrh\yprf; FbauRf;Fk; 

nghJ kf;fSf;Fk; njhptpj;Jf; 

nfhs;fpNwd;. 

mwptpj;jy;ngaH khw;wk;
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பாறுக் ஷிஹான்

கூட்டமைப்பினர் தேமையற்ற பிரசாரங்-
கமை உருைாக்கி  ைக்கமை குழப்புகின்்ற 
சசயறபாடடில் ஈடுபடடிருக் சகாண்டி-
ருக்கின்்றார்கள் என பிரேைரின் ைடடு. ,  
அமபாமர விதச்ட இமைப்பு  சசயலாை-
ரும  முன்னாள் பிரதியமைசசருைான  விநா-
யகமூர்த்தி முரளிேரன் சேரிவித்ோர்.

அமபாம்ற ைாைட்டத்திறகு  தநறறுமுன்-
தினம  (22) அபிவிருத்தி சோ்டர்பில் தைற-
சகாண்்ட விஜயத்தின் பின்னர்  கல்முமனயில் 
இ்டமசபற்ற  விதச்ட ஊ்டகவியலாைர் சந்-
திப்பில் கலந்து சகாண்டு இவைாறு குறிப் -
பிட்டார்.

அைர் தைலும சேரிவித்ேோைது, இந்ே அர-
சாங்கம பாரிய தைமலத்திட்டங்கமை முன் -
சனடுப்பேறகு திட்டமிடடுள்ைது. ஜனாதி-
பதி தகாட்டாபய ராஜபக் ஷ ைறறும பிரேைர் 
ைஹிந்ே ராஜபக் ஷ ஆகிதயார் மிகவும அக்-
கம்றயு்டன் சசயறபடுைமே நீங்கள் காண்-
பீர்கள். ஏசனன்்றால் பல்லாயிரக்கைக்கான 
பட்டோரிகளுக்கு தைமலைாய்ப்பு ைழங்-
கப்படடுள்ைது.  அதே தபான்று இரண்்டாம 
கட்டம ைழங்குைேறகும ேயார்படுத்ேப்-
படடு ைருகின்்றது. இவைாறு ஏமனய அபி -
விருத்தி திட்டங்கள் பாரிய ைாற்றங்கமை 
ஏறபடுத்துைேறகான திட்டங்கள் ஜனாதி-
பதியி்டம இருக்கின்்றன. இப்பணிகமை 

எைது ைக்களுக்கு சபறறு 
ேருதைாம என்பமே  
கூறிக்சகாள்கின்த்றன்.

கூ ட ்ட ம ை ப் பி ன ர் 
தேமையற்ற பிரசாரங்கமை 
தைறசகாண்டு ைக்கமை 
குழப்புகின்்ற சசயறபாட-
டில் ஈடுபடடிருக் சகாண்-
டிருக்கின்்றார்கள்.  உண்-
மையில் இவவி்டயத்மே 
ைக்கள் புரிந்து சகாள்ைார்-
கள். ேமிழ் தேசிய கூட-
்டமைப்பின் சசல்ைாக்கு 
சரிைம்டந்து ைருகின்்றது என்பது ைக்க-
ளுக்கு நன்கு சேரியும. அமே கடடிசயழுப் -
புைேறகாக சைறும தகாஷங்கமை தூண்டி 
ைக்கமை உைர்சசி ைசப்படுத்தி ைாற்றங்-
கமை உருைாக்கலாம என கனவு கண்டு 
சகாண்டிருக்கின்்றார்கள். அது நிம்றதை-
்றப்தபாைதில்மல. ஏசனனில் ைக்களுக்கு 
தேமையான வி்டயங்கள் என்னசைன்று ைக்-
களுக்கு நன்கு சேரியும. 

 இேனடிப்பம்டயில் ோன் எனக்கு 
அமபாம்ற ைாைட்ட ைக்கள் 30 ஆயிரத்திற -
கும அதிகைான ைாக்குகமை ைழங்கியுள் -
ைார்கள். இதே தபான்று ோன் ஏமனய பிர-
தேசங்களிலும கூட்டமைப்பினருக்கு சரிவு 
ஏறபடடிருந்ேது. ஆகதை இமே நிைர்த்தி 
சசய்ைேறகாக சைறுமையான  திட்டங்-

கமையும சைறறு தகாஷங் -
கமையும ைக்கள் ைத்தியில் 
உருைாக்கி துண்டுகின்்ற சசயற-
பாடடில் ஈடுபடுகின்்றார்கள். 
இைர்கைது சசயறபாடுகமை 
ைக்கள் கண்டுசகாண்்டோக 
நான் அறியவில்மல.

அத்து்டன் குறிப்பாக 
அமபாம்ற ைாைட்ட ைக்கமை 
பாராடடிதய ஆக தைண்டும. 
எைது பிராந்திய மைத்திய 
அதிகாரி சுகுைன்  மிகவும 
தி்றன்ப்ட தசமைகமை ைழங்கி 

ைருகின்்றார். 
அைருக்கு ைக்கள் பாரிய ஒத்துமழப்பு -

கமை ைழங்கி இருந்ோர்கள். பல ைாேங் -
கைாக சில பிரதேசங்கள் மு்டக்கப்பட்ட 
தபாதிலும ைக்கள் எவவிே சகாந்ேளிப்-
புமில்லாைல் சகாதரானா அனர்த்ேத்தில் 
இருந்து பாதுகாப்பேறகாக ஒத்துமழத்திருந்-
ேனர். 

அேனால் தகாதரானாவின் பரைல் மிகவும 
கும்றைம்டந்து ைரும நிமலயில் இருக்-
கின்்றது. ைக்கள் ைத்தியில் குறித்ே மைரஸ் 
சோ்டர்பில் அசசமில்மல. ஏசனனில் 
ைக்கள் அதிலிருந்து சுயைாக ேப்பிக்  சகாள்-
ைேறகான ைாய்ப்புகமை ஏறபடுத்தி இருப்-
பேனால் அதிலிருந்து ைக்கள் மீை எழுைேற -
கான முன்தனற்றம ஏறபடடுள்ைது என்்றார். 

கூட்டமைப்பினர்  ைக்கமை குழப்பும் 
செயற்பாடடில் ஈடு்டுகின்றனர்

(காமரதீவு குறூப் நிருபர்)

ைட. உயர் சோழில்நுடப நிறுைனத்-
தில் தேசிய ஆங்கில உயர் டிப்தைாைா 
ேமகமைசபற்ற  ைாைைன் ஒருைர் 
ேன்மன பரீடமச எழுே அனுைதிக்கு-
ைாறு கிழக்கு ைாகாை ஆளுநரி்டம 
ைனுச சசய்துள்ைார். கிழக்கு ைாகாை 
சபாதுசதசமை ஆமைக் குழு ைாகா-
ைத்தில் ஆங்கில பா்ட ஆசிரியர்க-
ளுக்கு சைறறி்டம நிலவும பா்டசாமல-
களுக்கு ஆசிரியர்கமை நியமிப்பேறகு 
தபாடடிப் பரீடமசக்காக விண்ைப்-
பம தகாரியிருந்ேது.

விண்ைப்ப முடிவுத் திகதிக்கு 
முன்பாக குறித்ே டிப்தைாைாச சான்றி-
ேழ் சபறறிருக்க தைண்டும என்பதும 
விண்ைப்பத்து்டன் பட்டசசான்றி-
ேமழ இமைக்க தைண்டும என்பதும  
நிபந்ேமன.

அேன்படி விண்ைப்ப முடிவுத் திகதி 
2020.10.08 ஆகும . குறித்ே ைாைைன் 
ேனது டிப்தைாைாமை 2020.09.21ஆம 
திகதி பூர்த்திசசய்துள்ைான்.

ஆனால் சகாவிட காரைைாக 
அைரது சான்றிேழ் சகாழுமபிலி-
ருந்து ைர சறறு ோைேைாகிவிட்டது. 

அேமனக் காரைைாக மைத்து சான்றி-
ேழ் பிந்திவிட்டோல் பரீடமசக்கான 
அனுைதி அடம்ட அனுப்பப்ப்ட-
வில்மல. இேனால் அமைாைைன் 
உைரீதியாக சபரிதும பாதிக்கப்பட-
டுள்ைான்.

சான்றிேழ் பிந்தியமைக்கு குறித்ே 
ைாைைன் காரைைல்ல. தைலும 
நாடடில் சகாவிட காரைைாக எத்ே-
மனதயா சலுமககள் ைழங்கப்படடு 
சகாண்டு ைருகின்்ற இக்காலகட-
்டத்தில்,                      பட்டமசபற்ற 
ஒரு ைாைைனுக்கு நியைனம அல்ல 
பரீடமச எழுதுைேறகுக்கூ்ட அனுைதி 
ைறுக்கப்படடிருக்கி்றோ என்பது கை-
மலக்குரியது.

குறித்ே பரீடமச எதிர்ைரும 27ஆம 
திகதி சனிக்கிழமை கிழக்கில் நம்டசப-
்றவுள்ைது. சுைார் 500 தபர் விண்ைப்-
பித்துள்ை நிமலயில் 150 தபர் சேரிவு 
சசய்யப்ப்டவுள்ைோகத் சேரிகி்றது.

இந்நிமலயில் காமரதீமைச தசர்ந்ே 
இந்ே ைாைைன் விண்ைப்ப முடிவுத் 
திகதிக்கு முன்பு ேனது பட்டத்மே 
பூர்த்தி சசய்திருந்தும பரீடமச எழுே 
அனுைதி கிம்டக்காமை கைமலயளித்-
துள்ைது.

பாதிக்கபபட்ட மாணவன் 
பரீட்சை எழுத ஆளுநரி்டம் மனு

பபண்களுககு எதிரான வன்மு்ை 
பதா்டரபான விழிபபுணரவு பசையலமரவு

ைட்டக்கைப்பு குறூப், ைட்டக்கைப்பு விதச்ட , 
புதிய காத்ோன்குடி தினகரன்  நிருபர்கள்

ைட்டக்கைப்பு ைாைட்டத்தில் விைசாய 
அமைசசு ைறறும பின்ேங்கிய கிராை அபிவி-
ருத்தி ைமனசார் கால்நம்ட ைைர்ப்பு ைறறும 
சிறு சபாருைாோர பயிர்சசசய்மக தைம-
பாடடு இராஜாங்க அமைசசினூ்டாக அமுல்-

படுத்ேப்ப்டவுள்ை அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் 
சோ்டர்பான முன்சைாழிவுகமை ஆராயும 
விதச்ட கூட்டம  அரசாங்க அதிபர் கைபதிப்-
பிள்மை கருைாகரன் ேமலமையில்  திங்கட-
கிழமை (22) ைாைட்ட சசயலகத்தில் இ்டம-
சபற்றது. 

இக்கூட்டத்தில்  இராஜாங்க அமைசசர் 
சோசிைம வியாதழந்திரன் , அமைசசின் சசய-
லாைர் ஏ. தசனநாயக, தைலதிக சசயலாைர் 
கலாநிதி. எஸ். அைலநாேன் ஆகிதயார் விதச-
்டைாக கலந்து சகாண்டு திட்ட முன்சைாழிவு-
கள் சோ்டர்பாக ஆராய்ந்ேனர்.

இேன்தபாது இராஜாங்க அமைசசர் வியா-
தழந்திரன் கருத்துத் சேரிவிக்மகயில், க்டந்ே 

ைரவு சசலவுத் திட்டத்தில்   அமைசசினால்  
பசமை ேயாரிப்பு சோ்டர்பான உபகரைங்-
கள் சகாள்ைனவு ைறறும அது சோ்டர்பான 
திட்டங்களுக்கு  ைட்டக்கைப்பு ைாைட்டத்-
திறகு  27.5 மில்லியன் ரூபா ஒதுக்கீடு சசய்-
யப்படடுள்ைது. தைலும  இமைாைட்டத்-
திறகாக விைசாய அமைசசினால் உழுந்து 
தபான்்ற பயிர்ச சசய்மக பண்ணுைேறகாக 

50 மில்லியன் ரூபா ஒதுக்கப்-
படடுள்ைது. தைலும ைஞசள் 
உறபத்தி, ஆடு ைைர்ப்பு 
தபான்்றைறறுக்காக ேலா 
100 மில்லியன் ரூபா நாடு 
ேளுவிய ரீதியில் ஒதுக்கப்பட-
டுள்ைது. 

இதுேவிர விைசாய அமைச-
சினால் ைட்டக்கைப்பு ைாைட-
்டத்திறகாக உரம உறபத்தி 
ைறறும கைஞசியம அமைத்-
ேல் தபான்்ற திட்டங்களுக்-
காக சுைார் 150 மில்லியன் 
ஒதுக்கப்படடுள்ைோகவும 

அைர் இங்கு சேரிவித்ோர். 
இைறம்ற நம்டமும்றப்படுத்ேதுைேற-

கான திட்ட முன்சைாழிவுகள்,  பிரதேச சசய-
லாைர்கள், திட்டமி்டல் பணிப்பாைர்கள் 
ைறறும விைசாய, கால்நம்ட அபிவிருத்தி 
திமைக்கை அதிகாரிகளின் கருத்துக்களும 
ஆராயப்பட்டன. இக்கூட்டத்தில் ைாைட்ட 
திட்டமி்டல் பணிப்பாைர் திருைதி. சசிகலா 
புண்ணியமூர்த்தி, சசயலாைர்கள், பிரதி 
ைறறும உேவி திட்டமி்டல் பணிப்பாைர் -
கள், விைசாயம ைறறும கால்நம்ட அபி -
விருத்தி திமைக்கைங்களின் அதிகாரிகள் 
உடப்ட அரச உத்திதயாகத்ேர்கள் பலரும 
பிரசன்னைாயிருந்ேனர்.

இராஜாங்க அ்மச்சினூ்டா்க அமுலபடுததபப்டவுள்ள
அபிவிருததி பதா்டரபான முன்பமாழிவு விசசை்ட கூட்டம்

ைட்டக்களபபு ைாவட்டத்தில்

முன்்ாள் பி்ரதியமைச்சர் விநாய்கமூர்த்தி மு்ரளித்ரன்

கல்கு்டா தினகரன் நிருபர்

ஜனாதிபதியின் இைம சோழில் 
முமனதைார்கமை ஊக்குவிப்பேற-
காக அரசாங்க காணிகளில் முேலீடடு 
ைாய்ப்புக்கமை ைழங்கும நிகழ்சசித் 
திட்டத்தின் கீழ் சோழில் முயறசி 
ஆற்றல் சோ்டர்பாக பரீடசிக்கும 
தநர்முகப் பரீடமச ைட்டக்கைப்பு 
ைாைட்டத்தில் இ்டமசபறறு ைரு -
கின்்றது.

அந்ே ைமகயில் ஓட்டைாைடி 
பிர தேச சசயலாைர் பிரிவில் 
முேலாைது நாைான இன்று திங் -
கடகிழமை சோழில் முயறசி 
ஆற்றல் சோ்டர்பாக பரீடசிக்கும 
தநர்முகப் பரீடமச  தநறறுமுன் -
தினம திங்கடகிழமை சசயலக 
தகடதபார் கூ்டத்தில் இ்டமசபற -
்றது. பிரதேச சசயலாைர் வீ.ே -

ைராஜா ேமலமையில் இ்டம -
சபற்ற தநர்முகப் பரீடமசயில் 
உேவி பிரதேச சசயலாைர் ஏ.சி.
அப்கர்,  உேவித் திட்டமி்டல் 
பணிப்பாைர் எஸ்.ஏ.றியாஸ், 
ைட்டக்கைப்பு காணி பயன் -
பாடடு சகாள்மக திட்டமி்டல் 
திமைக்கை உத்திதயாகத்ேர்கள் 
கலந்து சகாண்்டனர்.

ஓட்டைாைடி பிரதேச சசய -
லாைர் பிரிவில் 1143 நபர்க -
ளுக்கு சோழில் முயறசி ஆற்றல் 
சோ்டர்பாக பரீடசிக்கும தநர்மு -
கப் பரீடமசக்கு அமழப்பு விடுக் -
கப்படடுள்ைது்டன், குறித்ே தநர் -
முகப் பரீடமச திங்கடகிழமை 
முேல் எதிர்ைரும வியாழக்கி -
ழமை ைமர நான்கு நாடகள் இ்டம -
சபறும என பிரதேச சசயலாைர் 
வீ.ேைராஜா சேரிவித்ோர்.

சபரியநீலாைமை விதச்ட நிருபர்

சகாவிட-19 காரைைாக பல 
பாதிப்புகமை சமூகம எதிர்சகாண்டு 
ைருகின்்ற நிமலயில், சபண்களுக்கு 
எதிரான ைன்மும்ற சமபைங்களும 
ேறதபாது அதிகரித்து ைருகின்்றன. 
இது சோ்டர்பாக தகப்ஸ்தசா நிறு -
ைனம சபண்கள் ைறறும சிறு -
ைர்களுக்கு எதிரான ைன்மும்ற 
சமபைங்கள் ைறறும நீதிைன்்ற 
சசயறபாடுகள் சோ்டர்பில், 
கிராை தசமை உத்திதயாகத்ேர்க -
ளுக்கு விைக்கைளிக்கும சசயல -
ைர்வு தநறறுமுன்தினம  (22) நம்டசபற்றது.

கல்முமன பிரதேச சசயலக நிர்ைாக 
கிராை உத்திதயாகத்ேர் யூ.எல்.பதுயுத்தீன் 
ேமலமையில் நம்டசபற்ற இந் நிகழ்வில்,

பிரோன ைைைாைராக சட்டத்ேரணி சுேர்சினி 
ைதனாகரன் கலந்து சகாண்டு விைக்கைளித் -
ோர்.

இேன் தபாது சகாவிட-19 சகாதரானா சோற -
றுதநாயின் பாதிப்பு, வீடடு ைன்மும்ற, வீடடு 
ைன்மும்ற ஏறபடுைேறகான காரைங்கள், 

2005ஆம ஆண்டு சட்டைாக்கப்பட்ட குடுமப 
ைன்மும்ற ேடுப்புச சட்டம, சிறுைர்களுக்கு 
ஏறபடும ைன்மும்றகமை எவைாறு மகயாள் -
ைது, ைன்மும்றயின்தபாது அரச உத்திதயாகத் -
ேர்கள் எவைாறு ந்டந்து சகாள்ை தைண்டும 
என்பன தபான்்ற பல வி்டயங்கள் சேளிவுபடுத் -
ேப்பட்டன. இேன்தபாது சபண்கள் அபிவிருத்தி 
உத்திதயாகத்ேர் எஸ்.எல்.எப்.சிபாயா உடப்ட 
அலுைலக உத்திதயாகத்ேர்கள் பலரும கலந்து 
சகாண்்டனர்.

( கிண்ணியா ைத்திய நிருபர்  )

குறிஞசாக்தகணி பிரதேச சுகாோர மைத்திய 
அதிகாரி அலுைலக பிரிவுக்குடபட்ட கசசக்-
சகாடிதீவு  அமர ஏக்கர் வீதியில் உள்ை குடும -
பஸ்ேர் ஒருைருக்கு சகாதரானா சோறறு உறு -
திப்படுத்ேப்படடுள்ைோக  குறிஞசாக்தகணி 
சுகாோர மைத்திய அதிகாரி  ச்டாக்்டர் ஏ.எம. 
எம. அஜித்  தநறறுமுன்தினம  (22) சேரிவித் -
ோர்.

 இது சோ்ட ர்பாக அைர் தைலும கருத்து 
சேரிவிக்மகயில், குறித்ே நபர் சகாழுமபில் 
அரச ஊழியராக பணியாறறுபைர் என்றும, 

விடுமும்றக்கு வீடு திருப்பியைமர    PCR 
ைருத்துை பரிதசாேமனக்காக ைட்டக்கைப்பு 
தபாேனா மைத்தியசாமலக்கு அனுப்பி மைக் -
கப்பட்டது.  தநறறுமுன்தினம   கிம்டக்கப் -
சபற்ற  இைரது ைருத்துை அறிக்மகயின் 
படி இைருக்கு சோறறு உறுதிப்படுத்ேப்பட -
டிருக்கி்றது. 

 தபலியசகாம்ட மீன் சந்மேயில் இருந்து 
ஆரமபித்ே, 2 ைது சகாதரானா அமலக்குப் 
பின்னர் இந்ே பிரதேசத்தில்   சகாதரானா 
சோற்றாைர்கைர்களின் எண்ணிக்மக 17 ஆக 
உயர்ைம்டந்துள்ைது என்றும அைர் தைலும 
சேரிவித்ோர்.

தோப்பூர் குறூப்  நிருபர்

மூதூர் பிரதேச சசயலாைர் பிரிவுக்குடபட்ட ேக்ைாந-
கர் வீதியில் இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னர் சைடிப்பு 
ஏறபடடுள்ைமையால் இவவீதியால் சபரிய ைாகனங்-
கள் பிரயாைம சசய்ய முடியாேநிமல ஏறபடடுள்ை-
ோக ைக்கள் கைமல சேரிவிக்கின்்றனர். இவவீதிமய 
நாள்தோறும ஆயிரக்கைக்கான சபாதுைக்கள் மைத்தி-
யசாமல, பிரதேச சசயலகம, பிரதேச சமப,  ைங்கிகள்,  
பா்டசாமல ைறறும மூதூர் நகர் உள்ளிட்ட இ்டங்களுக்கு 
பயன்படுத்துகின்்றமை குறிப்பி்டத்ேக்கது.

குறித்ே வீதியூ்டாக ேறதபாது தைாட்டார் மசக்கிள், 
துவிசசக்கர ைண்டிகள் உள்ளிட்ட சிறியரக ைாகனங் -
கள் ைாத்திரதை சசல்லக்கூடியோக உள்ைது. முசசக்கர 
ைண்டி, ைான், பஸ், சலாறி தபான்்ற சபரிய ைாகனங்-
கள் இவ வீதியூ்டாக சசல்ல முடியாதுள்ைமையால் பல 
கிதலா மீற்றர் சுறறி சிரைங்களுக்கு ைத்தியில் சசல்ல 
தைண்டிய நிமல காைப்படுைோகவும ைக்கள் கைமல 
சைளியிடுகின்்றனர்.

திருக்காணைமை க�ாட்டரி ்கழ்கத்தின் ்சார்பில்  நவீ்  “பென்குயின் ைாதிரி குபமெ க்ச்கரிபபு  பதாடடி பதாகுதி” 
ஓன்று ைக்களுககு ்சைர்பபிககும் நி்கழபவான்று கநற்றுமுன்தி்ம்  (22)  திருக்காணைமை கெருந்து நிமை -
யத்தில் நம்டபெற்�து. இந் நி்கழவில்  திருக்காணைமை ந்க்ராடசி ைன்� தமைவர்  ்ராஜநாய்கம்,  க�ாட்டரி 
்கழ்கத்தின் ்சார்பில் அதன் ைக்கள் பதா்டர்ொளர் மவத்திய ்கைாநிதி ஞா்குணாளன் ைற்றும் ப்சயைாளர் அருள் 
வ்ரத்ராஜ்ால் ைக்கள் ொவம்க்கா்க ம்கயளிக்கபெட்ட கொது.        (ெ்டம்; திருைமை ைாவட்ட விக்ச்ட நிருெர்)

யா்ன தாககி 
விவசைாயி மரணம்
காமரதீவு குறூப் நிருபர்

யாமனக் காைலுக்குச சசன்்ற இைம விைசாயி 
யாமனயால் ோக்கப்படடு ைரைைானார்.

இச சமபைம திங்கடகிழமை (22) இரவு ைைத்ோப்-
பிடடியில் இ்டமசபறறுள்ைது.

இைர்  ைைத்ோப்பிடடிமயச தசர்ந்ே 42 ையதும்டய 
இைம குடுமபஸ்ேரான  ையில்ைாகனம தயாகராசா 
என்பைராைார்.

சமபைம பறறி அறியைருைோைது: இரண்டு பிள்-
மைகளின் ேந்மேயான இைர் சமபைதினம இரவு 
யாமனக்காைலுக்குச சசன்றிருக்கி்றார். இைரு்டன் 
இன்னும பலர் தைறு தைறு இ்டங்களில் காைலில் 
ஈடுபடடுள்ைனர் . தைைாண்மை அறுைம்டக்கால -
சைன்போல் விைசாயக்குழுைால் யாமனக்காைலுக்-
சகன அைர்த்ேப்பட்டைர்கள் இைர்கள்.

அங்கு இரவு 8 ைணியைவில் ைந்ே ேனியன் 
யாமனமய விரடடியைாறு இைர் பின்தன சசன்றி-
ருக்கி்றார். பின்னர்  திடீசரன திருமபிய யாமன அை -
மரத்துரத்தி அடித்துக் சகான்றுள்ைது.

ஏமனதயார் ைறறுசைாரு யாமனக்கூட்டத்மே 
விரடடிசசசன்றிருக்கி்றார்கள். அமனைரும திருமபி-
ைந்ேதபாது இைமர ைடடும காைவில்மல. அைர் -
கள் இைமரத்தேடி  இருைணிநரம அமலந்திருக்கி-
்றார்கள்.

அப்தபாது ஓரி்டத்தில் த்டார்சமலற எரிைமேக்-
கண்ணுற்ற அைர்கள் அருகில் சசன்்றதும குறித்ே 
நபர் இ்றந்து கி்டப்பமே கண்்டனர்.

கிணணியா குறிஞசைாகச்கணியில
சமலும் ஒருவருககு ப்காசரானா

மூதூர தகவா ந்கர வீதி்ய 
புனர்மககுமாறு ச்காரிக்்க

பதாழில முயற்சி ஆற்ை்ல 
பரீடசிககும் சநரமு்கப பரீட்சை

ஒலுவில் விதச்ட நிருபர்

அட்டாமைசதசமன சுகாோர மைத்தியதிகாரி அலுைல -
கத்திறகுடபட்ட உைைகங்கமை ேரப்படுத்தி சான்றிேழ் 
ைழங்கும திட்டத்தின் கீழ் உைைகங்கள் சுகாோர பரிதசா-
ேகர்கைால் பரிதசாேமன சசய்யப்படடு ைருைோக, அட-
்டாமைசதசமன சுகாோர மைத்தியதிகாரி ச்டாக்்டர் எஸ். 
அகிலன் சேரிவித்ோர். 

ஒருங்கிமைந்ே சுகாோர அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் 
உைைகங்கள், உைவு மகயாழும நிமலயங்கள், தபக்கரிகள், 
தபான்்றமை பரிதசாதிக்கப்படடு உைவுப் பாதுகாப்பு சோ்டர்-
பான விழிப்புைர்வும ேரசசான்றிேல் ைழங்கும திட்டம நம்ட-
மும்றப்படுத்ேப்படடுள்ைோகவும சேரிவித்ோர்.

உணவ்கங்க்்ள தரபபடுததி 
சைான்றிதழ் வழஙகும் பரிசசைாத்ன
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நிறைவேற்று ஜனாதிபதி 
முறைறை பாராளுைனை ஜன-
நாயகத்திற்கு இறையூறு அற்-

ைதாக இருகக வேண்டும் எனவும் 
இலஙறகயில் புறரவயாடிப் 
வபாயுள்ள இனப் பிரச்சிறனககு 
உகநத தீரறேக காண்பதற்கு ோய்ப் -
பாக, முனனர வபராசிரியர திஸ்ஸ 
விதாரண தறலறையிலான சரே-
கட்சி பிரதிநிதிகள குழுவின இறுதி 
அறிகறகயின விதநதுறரகற்ள 
முனனிறலப்படுத்தி புதிய அரசிய-
லறைப்பு விேகாரத்றத றகயாள -
ேது சாலப் பபாருத்தைானது 
எனவும் ஸ்ரீலஙகா முஸலிம் காங-
கிரஸ சுட்டிககாட்டியுள்ளது.   

புதிய அரசியலறைப்புககான 
உத்வதச ேறரறப தயாரிப்பதற்-
காக ஜனாதிபதி சட்ைத்தரணி 
பராவைஸ டி சில்ோ தறலறை -
யில் நியமிககப்பட்ை ஒனபது 
வபர பகாண்ை நிபுணர குழு 
புதிய அரசியலறைப்பு உருோக -
கம் சம்பநதைாக கருத்துககற்ள 
அறிநது பகாளேதற்காக ஸ்ரீலஙகா 
முஸலிம் காஙகிரற்ஸ அறைத்தி-
ருநதது.   

இநதச் சநதிப்பில் ஸ்ரீலஙகா 
முஸலிம் காஙகிரஸ சாரபில் அதன 
தறலேரும், பாராளுைனை உறுப் -
பினருைான ரவூப் ஹககீம் ைற்றும் 
கட்சியின பசயலா்ளர ஜனாதிபதி 
சட்ைத்தரணி நி்ஸாம் காரியப்பர 
ஆகிவயார கலநது பகாண்ைனர. 
இதனவபாது நிபுணரகள குழு, 
புதிய அரசியலறைப்பு பதாைரபாக 
முஸலிம் காஙகிரஸின நிறலப்-
பாடு பற்றிக வகட்ைறிநதது.   

இலஙறகயின இனப்பிரச்சிறனக-
கான தீரவு எட்ைப்படுேவதாடு சகல 

இன ைககளினதும் அபிலாறசகற்ள 
நிறைவு பசய்யும் ேறகயில் அதி -
காரஙகள பகிரிநதளிககப்படுதல், 
நீதித்துறையின சுயாதீனம் வபணப் -
படுதலின அேசியம், நீதி, நிரோ-
கத்துறையில் வதறேயற்ை தறலயீ-
டுகள இல்லாைல் பசயற்படுதல், 
அறனத்து இனஙகளும் சைத்துே-
ைாக ைதிககப்படுதல், பாதுகாப் -
பறப உறுதிப்படுத்தல் உளளிட்ை 
விையஙகள அறனத்தும் அரசியல-
றைப்பு ரீதியாக உறுதிப்படுத்தப்பை 
வேண்டும் எனறு கூைப்பட்ைது.   

அத்துைன, தற்வபாது உருோக-
கப்பைவுள்ளதாக கூைப்படும் புதிய 
அரசியலறைப்பு எவோறு அறைய 
வேண்டும் எனபது பதாைரபிலான 
கட்சியின நிறலப்பாடுபேளிப்ப-
டுத்தப்பட்ைவதாடு,நிறைவேற்று 
ஜனாதிபதி முறைறை பாராளு-
ைனை ஜனநாயகத்திற்கு இறையூைற்-
ைதாக இருகக வேண்டும் என எடுத்-
துக கூைப்பட்ைது.   

ைாகாண சறபகளின அதிகாரங-
கற்ள அதிகரித்துக பகாளேதன 
முககியத்துேம் பற்றியும் விரிோக 
எடுத்துறரககப்பட்ைது. குறிப்பாக, 
இநத நாட்டின புறரவயாடிய இனப்-
பிரச்சிறனறய முடிவுககு பகாண்டு 
ேர வேண்டும் எனபதற்காக கட்சி-

யின ஸதாபகத் தறலேர ைறைநத 
எம்.எச்.எம் அஷரப் பபரும் பிர -
யரத்தனஙகற்ளச் பசய்தவபாதி -
லும்,முழுறையான பேற்றி கிட்ை -
வில்றல எனக கூைப்பட்ைைது.   

இவோைான நிறலயில் தற்வபா-
றதய பிரதைர ைஹிநத ராஜபக்ஷ 
ஜனாதிபதியாக இருநத காலப்ப-
குதியில் இனப்பிரச்சிறனககான 
தீரவிறன எட்டுேதற்காக சரே 
கட்சி பிரதிநிதிகள குழுபோனறு 
ஸதாபிககப்பட்ைது.   

குறித்த அறிகறக ஆளும் தரப்பி-
லுள்ள பலரால் ஏற்றுகபகாள-
்ளப்பட்டும் இருககினைது.   

இவோைான நிறலயில், அநத 
அறிகறகயில் பரிநதுறரககப்-
பட்ை விையஙகற்ள முழுறை-
யாக நறைமுறைப்படுத்தப்ப-
டுகினைவபாது எைது ைககளின 
அபிலாறைகள பூரத்தியாகும் 
எனவை கருதுகினவைாம்.  அத்-
துைன அநத அறிகறகயில் ஒற்-

றையாட்சி, கூட்ைாட்சி எனை சரச்-
றசககுரிய பசாற் பிரவயாகஙகள 
பயனபடுத்தப்பைாைல் அதிகாரங-
கள பகிரப்படுேதற்கான பரிநதுறர-
கள பசய்யப்பட்டுள்ளன எனறும் 
சுட்டிககாட்ைப்பட்ைது.   

எனவே, குறித்த அறிகறகறய 
பினபற்றும் அவத வேற்ளயில்,-
அதற்கு பினனரான காலத்தில் 
றைத்திரி- ரணில் கூட்டு அரசாஙகத்-
தில் தயாரிககப்பட்டுள்ள இறைக-
கால அறிகறக முனபைாழிவுகள 
உட்பட் அறனத்து விையஙகளும் 
புதிய அரசியலறைப்பில் உள 
ோஙகப்பை வேண்டும் எனபவத 
முஸலிம் காஙகிரஸின நிறலப்பாடு 
எனறு பதரிவிககப்பட்டுள்ளது.

இககிராை ைககள ேைறை-
யாக பயணிககும் வீதி 
சுைார ஐநது தசாப்தங-
களுககு வைலாக புன-
ரறைககப்பைாைல் 
காணப்படுேதால் 
பாைசாறல ைாண-
ேரகள, ேவயாதிபர-
கள, வநாயாளிகள-
உட்பை அஙகுள்ள 
ைககள எதிரவநாக-
கும் சிரைஙகள பதாைர-
பாக கைநத 2020ஆம் 
ஆண்டு பபப்ரேரி ைாதம் 
மூனைாம் திகதி தினகரன பத்-
திரிறகயில் சுட்டிககாட்டியிருநவதாம். 
குறித்தகட்டுறர எழுதப்பட்டு சுைார 
ஒருேருை காலத்தின பினனர தற்வபாது 
அககிராைைககளுககு விடிவு கிட்டியுள-
்ளது. வநப்பியர எனை கிராைைானது 
பதுற்ள நகருககுச் பசல்லும் ேழியில் 
காணப்படும் ஆைாம்கட்றை எனை 
இைத்திலிருநது சுைார 2 கிவலாமீற்-
ைககு அப்பால் அறைநதுள்ளது. இங-
குள்ள குறுககுப்பாறத குண்டும் குழி-
யுைாகி படிககட்டுகளில் காணப்படும் 
கற்கள உருண்டு பயணிகக முடியாைல் 
உள்ளது. புனரறைப்பு இல்லாதததால் 
பகலில் பாம்புகள, இரவில் பனறி-
கள என ைககளுககு அச்சுறுத்தலாக 
காணப்பட்ைது. வேறலமுடிநது வீடு-
ேருவோர, மிருகஙகளுககு பயநது முச்-
சககரேண்டிககு 250 ரூபாய் பகாடுத்து 
வீடுேர வேண்டும்.

முச்சககரேண்டி பயணிகக பிரத்-
திவயகைான பாறதயுண்டு. வதரதல் 
காலஙகளில் வைவலாட்ைைாக தார  
இட்டுச்பசல்ேதும் பினனர அது 
உறைநது பயணிகக முடியாைல் 
வபாேதும் பதாைரகறதயாக உள்ளது. 
ைறைககாலத்தில் முச்சககரேண்டிகள 
கூைசோரிககு ேருேதில்றல. அது 
ைாத்திரைல்ல, வதயிறல வதாட்ைத்தி-

லும் பிை இைஙகளில் நாட்கூ-
லிக்ளாகவும் வேறலபசய்-

யும் இம்ைககளுககு ஒரு 
சோரிககு 250 ரூபாய் 
பகாடுப்பது எனபது 
ச ா த் தி ய மி ல் ற ல .
பாைசாறல பிள-
ற்ளகற்ள கருத்-
தி ற் ப க ா ண் டு 
சிறியரக வபருந-

பதானறு அண்றை-
யில் வசறேயில் ஈடு 

பட்ைது. வீதியின ஆபத்-
றதகருத்திற் பகாண்டு 

ைறைககாலஙகள உட்பை பல-
நாட்களில் அநத வபருநது வசறேயில் 
ஈடுபடுேதில்றல. இநநிறலயில், அங-
குள்ள வதயிறல ைறலறய ஊைறுத்து 
புதியவீதிபயானறு பேட்ைப்பட்டு 
அண்றையில் ைககள பாேறனககாக 
திைநதுறேககப்பட்டுள்ளது.

வீதி பதாைரபில் இப்பிரவதசைககள 
எதிரபகாண்ை இைரபாட்றை தீரககும்-
ேறகயில், ஹாலி-எல பிரவதசசறப-
யின சிவரஷை உறுப்பினர வக.எம்.
பிவரைதாச தனது குறித்பதாகுப்பட்ை 
நிதியிலிருநது இநத புதிய வீதிறய 
பேட்டியுள்ளார. வதாட்ை ைககளுைன 
இறணநது இச்பசயற்பாடு முனபன-
டுககப்பட்டு அண்றையில் ைககளிைம் 
றகயளிககப்பட்ைது. 250 ரூபாய்பச-
லுத்தி முச்சககர ேண்டியில் பசல்வோர 
இப்வபாது இநத குறுககு வீதியில் 150 
ரூபாய் பசலுத்தி பயணிகக முடியும்.
அதுைட்டு ைனறிகுறைநத வநரத்தில்-
நைநது பசல்ேதற்கும் இலகுோக 
அறைநதுள்ளபதன இப்பிரவதசைககள 
கூறுகினைனர.

வீதிறய திைநதுறேககும் நிகழ்வில் 
ஹாலிஎலபிரவதச சறபதறலேர நிைல் 
வசனாநாயகக, ஹாலி-எலபிரவதசச-
றபயின சிவரஷைஉறுப்பின ரவக.எம்.

பிவரைதாச உளளிட்வைார 
ைற்றும்வதாட்ை ைககள 
கலநது பகாண்ைனர. 
அத்வதாடு, இரவு 
வநரத்தில் மிருகங-
களின அச்சுறுத்த-
லால் நைைாைமுடி-
யாத இைஙகளுககு 
மூனறு வீதிவி்ளககு-
களும் பபாருத்தப்-
பட்டுள்ளன.

ைககளின அேசரவத-
றேகருதி இநதவீதிறக-
யளிககப்பட்டுள்ளதாக எம்-
மிைம்குறிப்பிட்ை ஹாலி-எல 
பிரவதச சறப உறுப்பினர  பிவரைதாச 
விறரவில் அநத வீதிறய பகாஙகிறீட் 
வீதியாகக வதறேயான நைேடிகறக-
கற்ள முனபனடுத்துள்ளதாக குறிப்-
பிட்ைார. அதற்காக ஐநதுஇலட்சம் 
நிதி ஒதுககப்பட்டுள்ளதாகவும் ைககள 

இனி அச்சமினறி பயணிககலாம் 
எனறும் கூறினார.

அநதக கிராைத்தில் ோழும் மூத்த 
பிரறஜயான கநறதயாசுப்பு பலட்சுமி 
இவோறு கூறுகினைார. “இநதக 
கிராைத்றத அப்புேற்ள எனறுதான 
நாஙகள கூறுவோம். நான இஙகு திருை-
ணம் முடித்துேநது 70 ேருைஙகளுககு 
வைலாகிவிட்ைது. என கணேர இநத-
வதாட்ைத்தில் கஙகாணியாக இருநதார. 
அநதக காலத்தல் இருநது இநத வீதி 
இப்படித்தான காணப்பட்ைது.

இநத வீதியில் பயணிககும் 
பாைசாறல பிளற்ளகளின உறை, சப்-
பாத்து எனபன விறரவில் அழுககாகி 
விடும். உரிய வநரத்திற்கு பாைசாறலக-
குச் பசல்லமுடியாது.ேயதானேரகள 
பசல்லவே முடியாது.யாருககும் வநாய்-
ேநதால் உறைநது கிைககும் வீதியில்-
எப்படி பகாண்டு பசல்ேது?

வநாயாளிகற்ள பகாண்டுபசல்ல 
இரவுவநரத்தில் ோகனஙகற்ள ேர-
பசானனால் ேரைாட்ைாரகள. பகல்வந-
ரத்திவலவய உயிறரறகயில் பிடித்துக-
பகாண்டு பயணிகக வேண்டும்.இரவு 
வநரத்தில் ோகனஙகளில் பசல்ேது 
ஆபத்து எனபதால் ேரைாட்ைாரகள.
இப்படிவய எஙகள காலமும் முடிநது-

விட்ைது.எைதுகறைசி காலத்திலாேது 
இப்படி ஒரு அபிவிருத்தி கிறைத்திருப்-
பது சநவதாசம்“ எனைார.

ைறலயகத்தில் பேளியில் பதரியக-
கூடி யபகுதிகளில் ஓர்ளவேனும் அபி-
விருத்தி நைேடிகறககள இைம்பபறு-
கினை வபாதும், இதுவபானறு ைறைநது 
கிைககும் கிராைஙகள பலபேளியுல-
கிற்கு பதரியாைவல வபாகினைன. 70 
ேருைஙகளுககு வைலாக அவத வீதியில் 
பயணிககும் சுப்புபலட்சுமி பாட்டி-
யின கூற்றில் ைறைநதிருககும் விையம் 
அதுதான. இம்ைககள ஒவபோரு வதர-
தலிலும் ஆரேத்துைன ோககளிககின-
ைனர. அநத ோககுகற்ள பபறுவோர 
இ ப் பி ர வ த -
ச ங க ளு க கு 
வி ஜ ய ம் -
பசய்து அேர-
க ளு ற ை ய 
அடிப்பறைே -
சதிகற்ள பூரத்-
தி ப ச ய் ே து  
அேசியம்.

பதுளை நேப்பியர் கிராமத்திற்கு

ொாணந்துமை ைா 
பு்ரடக்ட் தனியார்
நிறுவனம் தயாரிதத 
பெல்லி க�ாலா 
ொனதமத
சந்மதக்கு
அறிமு�ம் பசய்து 
மவக்கும் நி�ழ்வு 
அமைசசர் விைல்
வீ்ரவஙசவின்
தமலமையில்
ெமடபெறைது. 
அமைசசர் அதமன 
ருசி ொர்பெமத
ெடததில் �ாணலாம்.

ொ்ராளுைன்ை உறுபபினர்

இம்தியாஸ் ொக்கிர் ைாக்�ார்,

இந்கதாகனசிய தூதுவர்

ெகு்ரா அதரியாமவ சந்திதது 

தறகொமதய நிமலமை, 

பொருளாதா்ர சமூ� விடயங�ள் 

குறிதது ஆ்ராய்ந்தார்.

1100 வருடங�ள் ெழமையான-

ைஸ்ஜிதுர் அப்ரார்

ெள்ளிவாசலின்

பும�பெடைடஙகிய

நிமனவுச சின்னபைான்மை 

தூதுவருக்கு ம�யளிபெமத 

ெடததில் �ாணலாம்.

70 வருடங்களுக்கு பின்
கிடடத்தது புதியவீதி!

கி்ராைததிறகுள் நுமழயும் 
கொது புதிய ொமத பதன்ெ-
டுகின்ைது. கைடும்ெள்ளமும், 

குண்டும் குழியும் என �ாணபெட்ட 
அந்த வீதிமய �ாணவில்மல.
முசசக்�்ரவண்டி புதிய ொமதயில் 
பசல்கின்ைது.வழமைமயவிட 100 
ரூொய்குமைவா� �ட்டணதமத 
பெறைார் முசசக்�்ர வண்டி சா்ரதி. 
என்ன ஆசசரியம்! தசாபதங�ள் 
�டந்து ெயணிக்� உரிய வீதியின்றி 
அல்லல்ெட்ட ெதுமள ைாவட்டததின்
கெபபியர் எனும் கி்ராைததிறகு புதிய 
வீதிபயான்று பவட்டபெட்டுள்ளது.

கலாவர்ஷ்னி
கனகரட்ணம்

பாராளுமன்ற ஜனோயகத்திற்கு இளையூறு 
அற்்றதாக நிள்றநவற்று ஜனாதிபதி
முள்றளம இருகக நவண்டும்
முஸ்லிம் �ாஙகி்ரஸின் ஆகலாசமன

கொமதயறை ொட்மட உருவாக்கும் அ்ரசின் கொக்�தமத நிமைகவறறும் வம�யில் அொய�்ர ஔடத கதசிய சமெ ஏறொடு பசய்த 
ைதததமலவர்�ளுக்�ான மூன்று ொள் பசயலைர்வு மெடா ைன்ைததில் ெமடபெறைது. ெயிறசிமய நிமைவு பசய்த பைௌலவிைார்�-
ளுக்கு சமெயின் தமலவர் லக்ொத பவலப�த்ர சான்றிதழ் வழஙகுவமதயும் ைன்ைததின் தமலவர் ஹசன் ெரீத அருகில் இருபெமதயும் 
�லந்து ப�ாண்கடாம்ரயும் ெடங�ளில் �ாணலாம்.

சா்ரணர் இயக்� 
ஸ்தாெ�ர் கெடன் 
ெவலின் 164 
ஆவது ஜனன தின 
விழாமவ முன்னிட்டு 
சா்ரணர் இயக்�ம் 
ஏறொடு பசய்த 
ை்ரெடும� நி�ழ்வு 
ைாததமை சா்ரணர் 
இயக்� தமலமை-
ய�ததில் ெமடபெற-
ைது. இதன்கொது 
ைாததமை ைாவட்ட 
பொதுஜன பெ்ரமுன 
எம்.பி நிபுண
்ரணவக்� ை்ரம் 
ெடுவமத 
�ாணலாம்.   

2020/21 பபரும்வபாக 
பநல் பகாளேனவு நிகழ்ச்சித் -
திட்ைத்தின பபறுவபறுகள 
அறைச்சரறேயால் மீ்ளாய்வு 
பசய்யப்பட்டுள்ளது.

குறித்த நிகழ்ச்சித்திட்ைத்-
தின கீழ் விேசாயிகளுககு 
உயரநதபட்ச விறல கிறைக-
கும் ேறகயில் தனியார துறை-
யினருைன வபாட்டித் தனறை-
யில் பநல் பகாளேனவுககு 

அறைச்சரறே அஙகீகாரம் 
ேைஙகியுள்ளது.

அவோறு, உயரநதபட்ச 
விறலயின கீழ் பநல் பகாள-
ேனவு பசய்யப்பட்ைாலும் 
எதிரேரும் காலஙகளில் 
நாட்ைரிசியின விறலறய 98 
ரூபாவுககு யாபதாரு ைாற்-
ைமுமினறி வபணுேதற்கு 
அறைச்சரறே தீரைானித்-
துள்ளது.  

நபாலி ைாகைராக வலம் வநத   
பபண்மணி பபாலிசாரால் ளகது
வலாரனஸ பசல்ேநாயகம்  

வபாலிச் சானறிதறை றேத்துகபகாண்டு 
தனறன ைருத்துேராக இனஙகாட்டி ைருநது 
விற்பறன நிறலயம் ஒனறையும் நைத்திச் 
பசனை பபண் ஒருேறர பபாலிசார றகது 
பசய்துள்ளதாக பபாலிஸ ஊைகப் வபச்சா்ளர 
பிரதிப் பபாலிஸ ைாஅதிபர அஜித் வராஹண 
பதரிவித்துள்ளார.  

கண்டி அரசாஙக றேத்தியசாறலயின 
பபண் ைருத்துேர ஒருேர வைற்பகாண்ை 
முறைப்பாட்டுககு அறைய கண்டி பபாலிசா-

ரினால் 47 ேயதுறைய வைற்படி பபண் றகது 
பசய்யப்பட்டுள்ளதாக அேர பதரிவித்துள -
்ளார.  

வைற்படி பபண் ைாகைர தைது முறைப்பாட் -
டில், தைது பபயரில் ைருத்துே பதிவுச் சானறி -
தறை தயாரித்துள்ள குறித்த பபண்ைணி தாம் 
ஒரு ைருத்துேர என இனஙகாட்டிக பகாண்டு 
ைருநதகம் ஒனறையும் நைத்திச் பசல்ேதாக 
குறிப்பிட்டுள்ளதாகவும் பபாலிஸ ஊைகப் 
வபச்சா்ளர பதரிவித்துள்ளார. அது பதாைர -
பில் வைலதிக விசாரறணகற்ள முனபனடுத்-
துள்ளதாகவும் அேர பதரிவித்துள்ளார      (்ஸ)  
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பேல் பகாளவனவு பபறுநபறுகள   
பற்றி அளமசசரளவயில் மீைாய்வு
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புதன்கிழமை

புதுக்குடியிருப்பு விசேட நிருபர்

முல்லைத்தீவில ஆ்டத் த�ொழிற்-
ேொ்லைக்கு ஊழியர்்க்ை ஏற்றிச் 
தேலலும் சபருந்து்க்ை வழிம-
றித்து தபொது மக்்கள் ்கவனயீர்ப்பு 
சபொரொடடத்தில ஈடுபடடனர்.

சேற்று அதி்கொ்லை வள்ளுவர்புரம் 
மற்றும் மொணிக்்கபுரம் பகுதியில இச் 
ேம்பவம் இடம்தபற்்றது.

கிளிதேொச்சியில இயங்கிவரும் 
ஆ்டத்த�ொழிற்ேொ்லையில பணி -
யொற்றும் முல்லைத்தீ்வச் சேர்ந்� 
மொணிக்்கபுரம், வள்ளுவர்புரம் கிரொ-
மத்தி்ன சேர்ந்� சிலைருக்கு த்கொவிட 
19 உறுதி தேயயப்படடது.

இ�்னத் த�ொடர்ந்து மக்்க்ை 
பொது்கொக்கும் சேொக்கில கிரொம மடட 

அ்மப்புக்்கைொல எடுக்்கப்படட தீர்-
மொனத்திற்கு அ்மவொ்க கிரொமத்தில 

இருந்து ஆ்டத்த�ொழிற்ேொ்லைக்கு 
தேலபவர்்க்ை �டுத்து நிறுத்தியுள்-

ைொர்்கள். இவவொறு ஊழியர்்க்ை 
ஏற்றி தேன்ற இரண்டு சபருந்து்க்ை 
கிரொமத்தில இருந்து தவளியில தேல-
லைவிடொமல �டுத்��ொல பரபரப்பு 
ஏற்படடது. ேம்பவ இடத்தில பிர -
ேனனமொகியிருந்� புதுக்குடியிருப்பு 
தபொலிேொர் சபருந்துக்்க்ை தேலலை-
விடுமொறு அறிவுறுத்தியும் மக்்கைொல 
சபருந்து �டுக்்கப்படடு அதில பய -
ணித்�வர்்கள் இ்றக்்கப்படடனர்.

இ�னசபொது ஆ்டத் த�ொழிற்-
ேொ்லை உத்திசயொ்கத்�ர்்கள் வரு-
்்க�ந்து கிரொம அ்மப்பின-
ருடன சபச்சு ேடத்தியதுடன 
புதுக்குடியிருப்பு பிரொந்திய சு்கொ�ொ 
அதி்கொரியி்ன ேந்தித்து அவரின 
அறிவுறுத்�லுக்கு அ்மவொ்க தேயற்-
பட இணக்்கம் ்கொணப்படடது.

ப�ொவிட் 19 அச்சம்

ஆடைத் த�ொழிற்ொடை ஊழியடை
ஏறறிச் த்ன்ற பேருந்து வழிமறிப்பு

ஓமந்்� விசேட நிருபர்  

இலைங்்்கக்்கொன அதமரிக்்கத் 
தூதுவர் அதலையனொ பி.தடப்லிடஸ் 
வவுனியொ பூந்ச�ொடடம் ம்கொவித்தி-
யொலைத்தில சமம்படுத்�ப்படட சேர்-
நி்கர் வகுப்ப்்ற ஒன்்ற ஆரம்பித்து 
்வத்�ொர்.  

ேர்வச�ே அபிவிருத்திக்்கொன 
ஐக்கிய அதமரிக்்க மு்கவர் அ்மப்-
பின 21ஆயிரம் அதமரிக்்க தடொலைர் 
மதிப்பில வவுனியொ பூந்ச�ொடடம் 

ம்கொவித்தியொலையம் மற்றும் திரு -
ச்கொணம்லையில அ்மந்துள்ை 
பொடேொ்லை ஒனறில சேர்நி்கர் வகுப் -
ப்்ற அ்மக்்கப்படடது. அ�்ன 
உத்திசயொ்க பூர்வமொ்க சேற்று அதம -
ரிக்்க தூதுவர் ஆரம்பித்து ்வத்�ொர்.  

நி்கழ்வில வடமொ்கொண ்கலவி 
அ்மச்சின தேயலைொைர் இைங் -
ச்கொவன, பொடேொ்லையின அதிபர் 
ேந்�பொலைன மற்றும் பொடேொ்லை 
ஆசிரியர்்கள் மற்றும் மொணவர்்கள் 
்கலைந்துத்கொண்டனர்.  

பேர்நிகர் வகுப்ேட்றடய தி்றந்து  
டவத்�ொர் அதமரிகக தூதுவர்

ஓமந்்� விசேட நிருபர்

வவுனியொ ச்கொமரேங்குைம் பகுதியில அ்மந்துள்ை 
பூங்்கொ மற்றும் ஆயுர்சவ� ்வத்தியேொ்லை எனபன 
பிரச�ே ே்பயொல  மறு சீர்மக்்கப்படவுள்ைது.

வவுனியொ த�ற்கு �மிழ் பிரச�ே ே்பயினொல ச்கொமர -
ேங்குைம் பகுதியில அ்மக்்கப்படடிருந்� தபொதுப்பூங்்கொ 
நீண்ட ்கொலைமொ்க பயனபொடற்்ற நி்லையில ்கொணப்பட -
டது. இ�னொல குறித்� பகுதியில இருந்� தபறுமதியொன 
உப்கரணங்்கள் திருடிச்தேலலைப்படடன.

இந்நி்லையில அப் பூங்்கொ்வ சீர்மத்து தபொழு்� 
்கழிக்்கக்கூடிய ஒரு பகுதியொ்க மொற்்றம்தேயவதுடன 
அ�ன ஒரு பகுதியில தேயற்படடுவரும் ஆயுர்சவ� ் வத்-
தியேொ்லை்யயும் புனர்மப்ப�ற்்கொன ேடவடிக்்்க்கள் 
த�ற்கு �மிழ் பிரச�ே ே்பயொல முனதனடுக்்கப்படடுள்-
ைது. அ�ற்்கொ்க ஒருமிலலியன ரூபொ நிதியும் ஒதுக்்கப்பட -
டுள்ைது.

ஆயுர்பவ� டவத்திய்ொடை புனைடமப்பு

ேொவ்கச்சேரி விசேட நிருபர்

த்கொடி்கொமம் தபொலிஸ் பிரிவுக்குடபடட மந்துவில 
சமற்குப் பகுதியில அ்மந்துள்ை வீடு ஒனறி்ன 
உ்டத்து சேற்று முனதினம் மொ்லை இலைத்திரனியல 
தபொருட்கள் திருடடப்படடுள்ைன.

வீடடில ஆட்கள் இலலைொ� ேமயம் பொர்த்து வீடடின 
்க�வி்ன உ்டத்து வீடடினுள் ்கொணப்படட சுமொர் 
ஒன்ற்ர இலைடேம் ரூபொ தபறுமதியிலைொன மடிக் ்கணணி, 
த�ொ்லைசபசி உள்ளிடட இலைத்திரனியல தபொருட்கள் 
திருடப்படடுள்ைன.

இக் த்கொள்்ைச் ேம்பவம் த�ொடர்பொ்க  த்கொடி்கொமம் 
தபொலிஸ் நி்லையத்தில மு்்றப்பொடு பதிவு தேயயப்பட -
டிருப்ப�ொ்கத் த�ரிவிக்்கப்படுகி்றது.

வீடுடைத்து இைத்திைனியல்
தேொருடகள் திருடடு

ேொவ்கச்சேரி விசேட நிருபர்

மீேொ்லை - ஐயொ ்க்டப் பகுதியில சேற்று பிற்ப்கல 
இடம்தபற்்ற ஹயஸ்−சமொடடொர் ்ேக்கிள் விபத்தில 
படு்கொயம்டந்� சமொடடொர் ்ேக்கிளில பயணித்� 
இ்ைஞன சிகிச்்ே பலைனினறி உயிரிழந்துள்ைொர்.

தேலலியடிப் பகுதி்யச் சேர்ந்� 20 வய�ொன தெ. 
சுயொம் என்ற இ்ைஞசன தேஞ்சுப் பகுதியில பலைமொ்க 
அடிபடட நி்லையில ேொவ்கச்சேரி ஆ�ொர ்வத்தியேொ்லை-
யின அவேர சிகிச்்ேப் பிரிவில உயிரிழந்துள்ைொர். 

இவருடன சமொடடொர் ்ேக்கிளில பயணித்� மற்்்றய 
இ்ைஞன ்கொல முறிந்� நி்லையில சமலைதி்க சிகிச்்ேக்-
்கொ்க யொழ் சபொ�னொ ்வத்தியேொ்லைக்கு அனுப்பி ்வக்-
்கப்படடுள்ைொர்.

விேத்தில் இடைஞன ேலி
மறட்றயவர் ேடுகொயம்

சவலை்ண குறூப் நிருபர்

யொழ்ப்பொணம் புங்குடுதீவு ஊரதீவு மயொனப் புனர்மப்பு பணி்கள் 
நி்்றவ்டந்து அது மக்்கள் பொவ்னக்்கொ்க வழங்்கப்படடுள்ைது. இம் 
மயொனத்தின புனர்மப்பு பணி்கள்  சுவிஸ் புங்குடுதீவு ஒனறியத்�ொல 
இம் மயொனம் புனர்மப்பு தேயது வழங்்கப்படடுள்ைது.

மயொனத்தில எரித்கொடட்்க அ்மத்�ல, கூ்ர மொற்று�ல எனபன 
சமற்த்கொள்ைப்படடு அங்கு கிரி்ய்கள் தேயவ�ற்த்கன கிணறும் புன-
ர்மப்பு தேயயப்படடுள்ைது. மயொனத்தின மண்டபமும் புனர்மப்பு 
தேயயப்படடு சுற்றுப்பு்றம் சீரொக்்கப்படடு அங்கிருந்� ்வரவர் சூலைத்துக் -
்கொன ச்கொயிலும் வடிவ்மக்்கப்படடு மக்்களின பொவ்னக்கு வழங்்கப் -
படடது.

புங்குடுதீவு சுவிஸ் மக்்கள் ஒனறியத்தினரின ஊர்சேொக்கிய பயனமிகு 
பணியின த�ொடர்ச்சியொ்க புங்குடுதீவு ஊரதீவு மயொனப் புனர்மக்கும் 
பணி்கள் முடுக்கிவிடப்படடு துரி�்கதியில நி்்றசவற்்றப்படடுள்ைது.

சமலும் சேற்று 'வலலைன ேொவுண்டொனம்லை' மயொனத்தின புனர்மப்பு 
சவ்லை்களும் சுவிஸ் ஒனறியத்தின ஏற்பொடடில ஆரம்பமொகியுள்ை்ம 
குறிப்பிடத்�க்்க�ொகும்.

சுவிஸ் ஒன்றிய உதவியில்
மயானங்கள் புனரமமப்பு

யொழ்.விசேட நிருபர்  

யொழ். சபொ�னொ ்வத்தியேொ்லை ்வத்திய 
நிபுணர் ஒருவருக்கு த்கொசரொனொ ்வரஸ் 
த�ொற்று உள்ை்ம ்கண்டறியப்படடுள்ைது. 

அ�்னயடுத்து ்வத்தியேொ்லையில முன-
தனடுக்்கப்பட சவண்டிய ேடவடிக்்்க்கள் 
த�ொடர்பில சி்றப்புக் குழு அ்மக்்கப்படடுள்ை-
�ொ்க யொழ்ப்பொணம் சபொ�னொ ்வத்தியேொ்லை 
பதில பணிப்பொைர், ்வத்தியர் ேண்மு்கேொ�ன 
சிறிபவொனந்�ரொெொ த�ரிவித்�ொர்.  

்வத்திய நிபுணருக்கு த்கொசரொனொ த�ொற்-
றுள்ை்ம ்கண்டறியப்படட்ம த�ொடர்-
பில எவரும் அச்ேம்டயத் ச�்வயில்லை 
எனவும், ்வத்தியேொ்லையில உரிய சு்கொ�ொர 
ே்டமு்்ற்கள் ்க்டப்பிடிக்்கப்படுகின்றன 
எனறும் குறிப்பிடடொர்.  சமலும் கூறு்்கயில,  

திங்்கடகிழ்ம ே்டதபற்்ற பி.சி.ஆர் பரி -

சேொ�்னயில சபொ�னொ ்வத்தியேொ்லை 
்வத்திய  நிபுணருக்கு த�ொற்று உறுதி தேய-
யப்படடது. அவர் சமலைதி்க சிகிச்்ேக்்கொ்க 
த்கொழும்பிலுள்ை ்வத்தியேொ்லைக்கு மொற்்றப்-
படடுள்ைொர்.  

்வத்தியேொ்லையின தேயற்பொடு்கள் அ்னத்-
தும் சு்கொ�ொர விதிமு்்ற்களுக்கு அ்மவொ்க எந்-
�வி�மொன இ்டயூறு்களும் இனறி ே்டதபறு-
கின்றன. அவற்்்ற த�ொடர்ந்து ்கண்்கொணிக்்க 
சி்றப்புக் குழு அ்மக்்கப்படடுள்ைது.  

்வத்தியர் சேொயொளி்க்ைப் பொர்்வயிடு -
வது த�ொடர்பில சு்கொ�ொர அ்மச்சினொல வழி-
்கொடடு�ல்கள் வழங்்கப்படடுள்ைன. அவற்்்ற 
பினபற்றி மருத்துவ சிகிச்்ே்கள் முனதனடுக்-
்கப்படுகின்றன என்றொர். 

இச�சவ்ை இந்� ்வத்தியருக்கும் ஏற்்க -
னசவ த்கொசரொனொ த�ொற்று �டுப்பூசி வழங்்கப் -
படடிருந்�்ம குறிப்பிடத்�க்்கது.

தடுப்பூசி பெற்றுக்பகாண்ட

யொழ்.விசேட நிருபர்

யொழ்.சபொ�னொ ்வத்தியேொ்லை �ொதிய உத்திசயொ்கத்�ர் 
மற்றும் சேொயொளிதயொருவருக்கு அனடிென பரிசேொ�்ன-
யில த்கொசரொனொ த�ொற்று உறுதிப்படுத்�ப்படடுள்ைது.சேற்று 
முனதினம் ் வத்திய நிபுணர் ஒருவர் த்கொசரொனொ த�ொற்றுக்கு 
உள்ைொன நி்லையில சேற்று சமற்த்கொள்ைப்படட அனடிென 
பரிசேொ�்னயின சபொது, �ொதிய உத்திசயொ்கத்�ர் மற்றும் 
சேொயொளி ஒருவருக்கும் த�ொற்று உறுதியொகியுள்ைது. இந்நி-
்லையில அவர்்கள் இருவரது மொதிரி உடபட சிலைரின மொதிரி-
்கள் பி.சி.ஆர் பரிசேொ�்னக்கு அனுப்படடுள்ைன.

யொழ். பேொ�னொ டவத்திய்ொடையில்
�ொதி, பேொயொளி ஆகிபயொருககு த�ொறறு

யாழ். ப�ாதனா மைத்தியசாமை  
மைத்திய நிபுணருக்கு க்காபரானா
சுகாதார நட்டமுடைகடை கணகாணிக்க சிைப்புகுழு

்கரதவடடி தின்கரன நிருபர்

�மிழ்த் ச�சிய ்கடசியின தேய-
லைொைரும் முனனொள் பொரொளுமன்ற 
உறுப்பினருமொன எம்.ச்க.சிவொஜி-
லிங்்கம் ்வத்தியேொ்லையில அனு-
மதிக்்கப்படடுள்ைொர்.

�னது வீடடிலிருந்� சிவொஜி -
லிங்்கத்திற்கு திடிதரன ஏற்படட 

உயர் இரத்� அழுத்�ம் ்கொரணமொ்க 
மயக்்கமுற்்ற நி்லையில அவேர 
அம்புலைனஸ் வண்டியில பருத்தித்-
து்்ற ஆ�ொர ்வத்தியேொ்லைக்கு 
த்கொண்டு தேலலைப்படடொர்.

இ�்னயடுத்து ்வத்தியேொ்லை -
யின அவேர சிகிச்்ேப் பிரிவில 
அனுமதிக்்கப்படடுள்ை�ொ்க த�ரி-
விக்்கப்படுகி்றது.

சிவொஜிலிஙகம் அவ்ை சிகிச்ட் பிரிவில் அனுமதி

ச்கொப்பொய குறூப் நிருபர்

த�ொலதபொருள் இரொெொங்்க அ்மச்ேர் 
விதுர விக்ரமேொயக்்க்வ யொழ்ப்பொணம் 
வருமொறு யொழ். மொவடட அபிவிருத்தி ஒருங்-
கி்ணப்பு குழு இ்ணத் �்லைவரும் பொரொ -
ளுமன்ற குழுக்்களின பிரதித் �விேொைருமொ -
கிய அங்்கென இரொமேொ�ன சவண்டுச்கொள் 
விடுத்துள்ைொர்.

இரொெொங்்க அ்மச்ே்ர  சேற்று முனதி-
னம் சேரில ேந்தித்� அங்்கென இரொமேொ�ன 
யொழ்.மொவடடத்தில திடீதரன சமற்த்கொள்-
ளும் த�ொலதபொருள் ேடவடிக்்்க்கள் மூலைம் 
முரண்பொடு்கள் ஏற்படுவது த�ொடர்பில  
எடுத்துக் கூறியதுடன அ�்ன  தீர்க்கும் 
வ்்கயில யொழ்.மொவடடத்திற்கு வரு்்க 
�ருமொறு அ்மச்ே்ர ச்கடடுள்ைொர். 

இ�ற்கு பதிலைளித்� அ்மச்ேர் வி்ரவில 
யொழ்ப்பொணத்திற்கு வரு்்க �ந்து த�ொல -
தபொருள் இடங்்கள் த�ொடர்பில தீர்க்்கமொன 
்கலைந்து்ரயொடலில ஈடுபடவுள்ை�ொ்க உறுதி-
யளித்துள்ைொர்.

த�ொல்தேொருள் இைொஜொஙக அடமச்்டை
யொழ். வருமொறு அஙகஜன அடைப்பு

யொழபெொணம் பதன்ை்ரொட்சி ெகுதியில் ெொ்ரவூர்திபயொன்று விெத்துக்குள்ொகியிருபெமத 
ெடத்தில் �ொணலொம்.   ெடம் ்சொவ�ச்்சரி வி்்சட நிருெர்  

பரந்�ன குறுொப் நிருபர்

விடு�்லைப் புலி்கள் அ்மப்பின 
�்லைவர் உள்ளிடடவர்்களின படங்-
்க்ை த�ொ்லைசபசியில ்வத்திருந்� 
ேபர் தபொலிேொரொல ்்கது தேயயப்பட -

டுள்ைொர்.
கிளிதேொச்சி திருே்கர் பகுதி்ய 

சேர்ந்� 42 வயது்டய இரண்டு பிள் -
்ை்களின �ந்்�சய இவவொறு கிளி -
தேொச்சி தபொலிேொரொல ்்கது தேயயப் -
படடுள்ைொர்.

குடும்ப பிரச்சி்ன த�ொடர்பொன விேொ-
ர்ணக்கு அ்ழக்்கப்படடிருந்� ேபரின 
த�ொ்லைசபசி்ய தபொலிேொர் சேொ�்ன -
யிடடுள்ைனர். 

இ�னசபொது த�ொ்லைசபசியில விடு-
�்லைப் புலி்களின �்லைவர் உள்ளிட -

சடொரின பு்்கப்படங்்கள் ்கொணப்படடுள்-
ைன.

�்ட தேயயப்படட அ்மப்பின 
பு்்கப்படங்்க்ை ்வத்திருந்� குற்்றச்-
ேொடடில தபொலிேொர் அவ்ர ்்கது தேய-
துள்ை�ொ்க த�ரிவிக்்கப்படுகின்றது.

பிர�ா்கரனின் �டங்கமை மைத்திருநதைர் ம்கது
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வடக்கின்
கலை உதயம்

“பெண்ணின் ஒழுக்கத்தில் நம்-
பிக்்க இருத்திலே

குடும்ெ இன்ெத்தின் அடிபெ்ை 
“ ோண்ைர்.

தனிமனித இ்ைபபுக்களால் 
குடும்ெமும் ெே குடும்ெங்களின் 
இ்ைபபினால் சமூ்கமும் உரு-
வாகின்்றது. பெண் என்னும் தனி 
மனிதி்ை குடும்ெம் எபெடி எதிர் 
ப்காள்கின்்றது. அவள் சார்்நத வன்-
மு்்ற்கள் எஙகிரு்நது ஆரம்பிக-
கின்்றன என ஆராய்நதால் அவற்-
றின் அடித்தளங்களா்க இருபெது 
குடும்ெங்கலள என்ெது மறுத்துவிை 
முடிைாது.

நமது ஆசிை ்கடை்மபபில் 
அதுவும் குறிபொ்க எமது நாடு  அத-
னுைன் இ்ை்நத ்கோசாரம் இ்நத 
குடும்ெம் சார்்நத விைைங்க்ள வீட-
டிற்கு வீடு வாசல்ெடி என்்ற வடைத்-
திற்குள் நிறுத்த முற்ெடுகின்்றது. 
இது நீண்ை்காேமா்க ்க்ைபபிடிக-
்கபெடடு வருகின்்ற்மயினால் இது 
பெண்மீதான வன்மு்்ற்கள் நி்கழ்த்-
தபெடும் நி்ேயில் அவற்்்ற 
பவளித்பதரிைாமல் மழுங்கடிக-
கின்்றது.

பெண் மீதான வன்மு்்றயில் ெே-
தரபெடை வைதினரும் அதாவது 
சிறுமிைர் முதல் பெரிைவர் வ்ர 
மி்கவும் ெரவோ்க ந்ைபெறுகின் -

்றது. இ்நத வாழ்விைல் சமு்கமானது 
குடும்ெங்கள் தமது பிரச்சி்ன-
்க்ள மூடி ம்்றத்தலுககு து்ை-
லொகின்்றது.

முககிைமா்க குடும்ெத்திற்குள் 
வன்மு்்ற்களின் பவளிபொடு்க-
்ளத் தடுககும் லொது இது இைம்-
பெறுகின்்றது. பெண்ணுககும்கூை 
தனகப்கதிரா்க நி்கழும் வன்மு்்ற 
என்ெது உைரபெடுவதில்்ே 
என்ெது பெரு்நதுைர்.

அண்்மயில் தி்ரபெைம் 
ஒன்றும் பவளிவ்நதிரு்நதது. தன் 
்கைவன் எ்நதவித ்காரைமும் இல்-
ோமல் தன்்ன பி்றர் முன்னி்ே-
யில் அடித்த்த அ்நத பெண்ைால் 
ஏற்றுகப்காள்ள முடிைவில்்ே. 
அ்தவிைவும் அவன் அவளி-
ைம் அது அவ்ர தவறு என்ெது 
உைரலவா மன்னிபலொ ல்கட்க 
முற்ெைவும் இல்்ே என்ெது அவ-
ளுககு பெரும் உறுத்தோய இரு்ந-
தது. 

அதனால் அவள் விவா்கரத்திற்கு 
பசல் அவ்ள சுற்றியுள்ளவர்்களும் 
அவள் ்கைவனும்கூை இதற்்கா்க 

ஒரு பெண் விவா்கரத்து பெ்றலவண் -
டுமா என்்ற எண்ைத்்தலை ப்காண்-
டிருககின்்றனர். ஆ்க ஒரு ஆண் 
ம்னவி்ைத் தாககுவ்த நிைாைப-
ெடுத்தும் ்கடை்மபபிலேலை நாம் 
இருககின்ல்றாம்.

்கை்நத ஆண்டு்களில் நி்கழ்்நத 
ஆயவு்களின்ெடி 17வீத்தத்திற்கும் 
லமற்ெடை பெண்்கள் அவர்்களின் 
பநருஙகிை து்ைைால் உள்ள்க 
வன்மு்்றககு உள்ளாகின்்றனர் 
எனும் தரவு ெதிவு பசயைபெட-
ைது. இ்வமடடுமன்றி  ஆயவு்க-
ளின் லொது வழங்கபெடை வினாத் 
பதாகுதியில் ெேரும் தமககு பிரச் -
சி்ன ஏற்ெைககூடும் என்்ற அச்சத் -
தினால் ெஙகுெற்்றாமலும் இரு்ந -
துள்ளனர்.

ந்கர்பு்றம் மற்றும் உடெகுதி்கள் 
என ெேதரபெடை இைங்களிலும் 
இவவா்றன பெண்்களுக்கான 
குடும்ெ வன்மு்்ற இைம்பெறுகின்-
்றது. 

இவவா்றான வன்மு்்ற்கள் 
அதி்கரித்திரு்நத நி்ேயில் பெண் 
அ்மபபுக்களினால் உள்ள்கக 

ப்காடு்ம்க்ள தடுத்து ொது்காபபு 
வழஙகும் லநாககுைன் 2005ஆம் 
ஆண்டில் உள்ள்க வன்மு்்ற தடுப-
புச்சடைம் அமுல்ெடுத்தபெடைது.

உள்ள்க வன்மு்்ற என்ெது 
உயி்ரப ொதிககும் பசைல்்கள், 
்காைம் ஏற்ெடுத்துதல், பசைல்்களி-
லிரு்நது ்கடடுபெடுத்துதல், சி்்றப -
ெடுத்தல், குற்்றவிைல் பிரலைா்கம், 
தாககுதல், ்கைத்தல், ெோத்்காரம் 
மற்றும் அடி்மைாக்கல், வன்பு -
ைர்வு மற்றும் சிே பிரச்சி்ன்கள் 
பதாைர்ொன த்கவல்்க்ள பவளியி-
ைல், ெோத்்காரமான ெைபெறிபபு, 
குற்்றவிைல் மிரடைல் மற்றும் 
லமற்கூறிை பசைல்்களில் ஈடுெை 
மு்னதல் அல்ேது உளவிைல் 
ப்காடு்ம்கள், ஆகிைன அல்ேது 
இவற்றில் ஏலதாபவான்று வீடடுச் -
சூழலிலேலைா அல்ேது பவளியி-
லேலைா சம்ெ்நதபெடை நெரால் 
லமற்ப்காள்ளபெடுதல் அல்ேது 
மு்னதல் மற்றும் ப்காடு்மக்கா-
ளான நெர் மாறும் சம்ெ்நதபெடை 
நெருககி்ையிோன தனிபெடை 
உ்றவிலிரு்நது எழுகின்்ற பசைல் 

ஆகிை அ்னத்து நைவடிக்்க்க-
ளும் உள்ளைஙகிைதாகும் என வ்ர-
ைறுக்கபெடடுள்ளது.

இேங்்க்ை பொறுத்தவ்ர-
யில் பெண்்கள் தமது குடும்ெம் சாரா -
தவர்்க்ள விைவும் சார்்நத நெர்்கள், 
தமககு பநருக்கமானவர்்களிைம் 
இரு்நலத இவவா்றான வன்மு்்ற-
்க்ள எதிர்ப்காள்கின்்றனர். குடும்-
ெங்கள் அவ்ர பெரும் சமூ்கத்்த 
எதிர்ப்காள்வதற்்கான அடித்தளங -
்கள் எனும் நி்ேயில் அஙகிரு்நலத 
பெண்்களுககு சமூ்கத்்தயும் அது 
சார்்நத பிரச்சி்ன்க்ளயும் லநர-
டிைா்கவும் ்தரிைமா்கவும் எதிர் -
ப்காள்ளும் தன்னம்பிக்்க பி்றககும்.

குடும்ெங்களில் ஆண் குழ்ந்த-
்க்ள விைவும் பெண் குழ்ந்த-
்கள் உைர்வா்கவும் முககிைத்துவம் 
உ்ைைவர்்களா்கவும் ்காடைபெடு-
கின்்ற ஆரம்ெநி்ேயில் ஆரம்ெமா -
கும். அவர்்கள் மீதான வன்மு்்ற 
சி்நத்ன்க்ள உ்ைக்க நாம் இங -
கிரு்நது ஆரம்பிக்க லவண்டும். இனி-
வரும் ்காேங்களிலேனும் அவற்றில் 
்கருத்்த பசலுத்துலவாம்.

பவதாரணி ராஜசிங்கம்

யா ழ்பொைம் சுதும்ே மண்்ை லசர்்நதவர் 
ெல்து்்ற ்க்ேஞர் திலனஷ் ஏ்காம்ெரம். ைாழ் 
சுதும்ே மண் வரோற்றுச் சி்றபபுமிகு 

்க்ே மலி்நத மண். ஆேைங்களும் இைற்்்க வனபபு்களும் 
நி்்ற்நத இ்நத மண்ணின் ெல்து்்ற ்க்ேைாளு்மைா்க 

மிளிர்்நது ப்காண்டிருபெவர் திலனஷ் ஏ்காம்ெரம்.
்கை்நத ெதி்ன்நது ஆண்டு்களிற்கும் லமோ்க 
்க்ேத்து்்றசார் விருத்திைாளனாய தன்்ன 

்க்ேசார் து்்ற்கலளாடு இ்ைத்துக ப்காண்ை 
ஒருவர். ஒரு ொைோசிரிைரா்க தன்்ன 

்க்ேத்து்்றககு அறிமு்கபெடுத்திை 
இவர் 2004 ஆம் ஆண்ைளவில் இவர்்க-

ளது ஆேைமான சுதும்ே அம்மன் 
ஆேைத்்த லொற்றிபொடும் 

10 ொைல்்க்ள தாலன எழுதி 
இ்சை்மபொளர் ஹலர்ந-

திராவின் இ்சயில் உருவாககி 
பவளியீடு பசயதிருககின்்றார். 

முதல் இ்சத்பதாகுபபு உருவாக்கம் 
த்நத உற்சா்கத்தின் வி்ளவா்க இன்று 

ஈழத்து ெகதிபொைல் தளத்தில் 
80ற்கும் லமற்ெடை ொைல்்க்ள 

ைாத்துள்ளார். 
'அம்மா அபிராமிலை

ஆடும் சிவ்காமிலை' 
என்்ற இவரது 
ொைல் லதசங-

்கள் ்கை்நதும் 
மி்கபபிரெல் -

ை ம ா ன -

பதான்று. சிறுவைது முதலேலை எழுத்துத்து்்றயில் 
தீவிர ஈடுொடு ப்காண்ை இவர் ்கவி்தத்து்்ற-

யில் பெரும் நாடைம் ப்காண்டு ெத்திரி-
்்க்கள் ெேதிலும் ்கவி்த்க்ள எழுதி -
யுள்ளார். 

சிறு்க்த்கள், ொைோக்கம் லொன்்ற -
வற்்்ற சிறுவைதிலிரு்நது எழுதிவ்நத 
திலனஷ் அவர்்களது ்கனவுபெ்ைபொ்க 
அவனுககுள் ஆயிரம்' என்்ற நாவல் தமி-
ழ்கத்தின் மணிலம்க்ேப பிரசுரத்தின் 
பவளியீைா்க நூலுருபபெற்று பவளி -
யீடடு நாளுக்காய ்காத்துக ப்காண்டிருக -
கின்்றது.

2012 பதாைக்கம் 2016 வ்ர 
சுதும்ே, இணுவில், ெண்ைத்தரிபபு, 

ல்காண்ைாவில் என ஊர்்களிலும் உள்ள ெே 
ஆேைங்களிற்கும் இவரதும், இவரது குழுவினர-

தும் ெங்களிபபில் ெே ஆேை ெகதி இ்சத் பதாகுபபுக -
்கள் உருவாக்கம் பெற்்றன.

ப்காழும்பில் தஙகியிரு்நத ்காேத்தில் இ்சை்மபொளர் 
நால்க்நதிரனின் இ்சயில் தனி இ்சத் பதாகுப்ெ எழுதி பவளியீடு 
பசயதார். பதாைர்ச்சிைா்க இ்சை்மபொளர் சுதர்சலனாடு இ்ை்நது 
ெே நல்ே ொைல்்க்ளயும் இ்சயுேகிற்கு த்நதுள்ளார்.

குறிபொ்க இவர்்களது இ்ைவில் உருவான அம்மா ொைல் ெேத்த 
வரலவற்்ெ பெற்்றது. இ்சை்மபொளர் அருைா ல்கதீஷ் அவர்்க-
லளாடு இ்ை்நதும் ெே நல்ே ொைல்்க்ள த்நதுள்ளார். பொதுவான 
ொைல்்கள் ெகதி ொைல்்கள் என பமாத்தமா்க 150ற்கும் லமற்ெடை 
ொைல்்க்ள எழுதியுள்ளார்.

ஈழத்து குறும்ெைத் து்்றயில் ்கணிசமான இவரது ெங்களிபபுக்கள் 
இரு்நதுள்ளன. நடி்கரா்க, இைககுனரா்க, வசன்கர்த்தாவா்க, ஒளிபெதி -
வாளரா்க என்று பசால்லிகப்காண்லை லொ்கோம். திருபெதி என்ைர் -
பையமன்ை என்னும் தனது பசா்நத ெ்ைபபு நிறுவனத்தின் வாயிோ்க 
தைாரிபொளரா்கவும் ெே ெ்ைபபுக்க்ள த்நதுள்ளார்.

இவரது பமாத்த உ்ழபபின் ெைனா்க 'அணுகுண்டு' என்்ற இவரது 
குறும்ெைம் மி்கவும் பெைர் பெற்்றபதாரு ெ்ைபபு ஆகும். லமலும் 
ஊை்கப ெணியிலும் தன்்னபைாரு ஆளு்ம மிக்கவரா்கவும் ெதிவு 
பசயதுள்ளார். புேம்பெைர் லதச ்காண்பிைல் ஊை்கபமான்றின் பிரதான 
நி்கழ்ச்சி தைாரிபொளரா்கவும், ஒளிபெதிவாளரா்கவும் ெணிைாற்றினார். 
சிே வருைங்களானாலும் சி்றபொ்க தாை்கத்தின் ெே பிரலதசங்களிற்கும் 
பசன்று இன்்்றை நி்ேயில் அ்நத ஊை்கத்தின் பிரசித்தி பெற்்ற நி்கழ்ச் -
சிபைான்றிற்்கான ஊன்று ல்கால்்களில் மி்க முககிைமானவர். 

தன்்ன மடடுமின்றி தான் சார்்நத நண்ெர்்கள் ெே்ரயும் அதற்குள் 
உள்வாஙகி ெேருககு பதாழி்ேயும் ஏற்ெடுத்தி ப்காடுத்தள்ளார். 
ென்மு்க ஆளு்மைாய ெேது்்ற்களிலும் ்கால்ெதித்து இைஙகிக 
ப்காண்டிருககும் இவரது ்க்ேத்து்்ற ஓடைம் முன்ன்ர லொே 
இன்னும் லவ்கம்ைை லவண்டும். அதனூைா்க மி்க நல்ே ெே ெ்ைப-
புக்க்ளயும் இவர் தர லவண்டும்.

ம
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ஈ ழத்துத் தி்ரத்து்்றலைாடு ்கை்நத ெத்தாண்டு்க-
ளா்க நன்கு பதாைர்புெடை ஒரு நாமம் மதிசுதா. 
தவிர்க்கபெை முடிைாத ஒரு ஆளு்மைாய 

ெல்லவறுெடை ெ்ைபபுக்கலளாடு உே்கத் தமிழ் 
ெ்ைபபுச்சூழல் உைன் நன்கு ெரீடசைமான ஒருவர். 

மண் வாச்னக ்க்ேஞன் என்னும் த்ேபபினூலை 
ஏன் மதிசுதா்வ ெதிவு பசயகில்றன் என்்ற எண்ைம் 
இ்நதப பிரதியின் வாயிோ்க முதல்மு்்ற அறிெவர்்க-
ளுககு சிேலவ்ள எழு்நதுவிைககூடும்.

அதுபவான்றும் புதினமும் 
இல்்ே. தான் வாழுகின்்ற 

சூழல், தனது பமாழி, தனது 
அ்ைைாளம் என தனககு-

ரிை ஒவபவான்்்றயும் 
்வத்து எவ-

பனா-

ருவன் தனது ெ்ைப்ெ பசலுத்துகி்றாலனா 
அவன் தான் மண்வாச்னக ்க்ேஞன்.

இ்நத நி்ேபொடடில் ்வத்து ொர்ககுமி-
ைத்து இவர் இ்நத த்ேபபின் வழி அ்ைைா-
ளபெடுத்தலுககு மி்கவும் பொருத்துமானவர் 
என்லென். இ்நத ெத்தாண்டு்களில் மதிசுதா 

என்னும் ஒரு ெ்ைபொளி ப்காண்ைாைபெைக-
கூடிை ஒரு ்க்ேஞனாய நிேத்திேம் புேத்தி-
லும் இருககி்றார் என்்றால் மதிசுதா இைல்பி-
னூலை ெ்ைப்ெ முகிழச் பசயகி்றார். 

ொத்திர வார்ப்ெ தனது ெ்ைபபு்களில் 
ஒவபவாருவரின் குடும்ெ ்கதாொத்திரங்கள் என 
நிஜமா்க எண்ைககூடிை வ்்கயில் ்கடை்மக-
கின்்றார். ஈழத்தி்ரத்து்ரயின் பிரதான ்கடை-

்மபபுக்களில் ஒன்்றான பமாழி பதாைர்ொன 
விைாககிைானல்்களில் தனது ெ்ைப-

புக்களில் பமாழி்ை எங்கள் 
அ்ைைாளமாய பிரதி-

நிதித்துவெடுத்தக-
கூடிை வ்்கயில் 

சுை லெச்சு 
வழக்காய 

அ்ம-
கின்்ற 

அவரது 

தி்ர பமாழி ொஙகு அ்னவ்ரயும் அவர் 
ெ்ைபபுக்கள் லநாககி ந்கரச் பசயகின்்றது.

2011 இல் பராக்கட ராஜா என்்ற குறும்ெைத்தி-
னூைா்க இைககுனரா்கவும், நடி்கரா்கவும் ்கால்ெ-
திககும் மதிசுதா உண்்மயில் ஒரு சமூ்க விம்ெம் 
என்று உரத்து பசால்லவன். ஒரு இேககிைப 
பிரதிைாளன் இைககுனரா்க, வசன ்கர்த்தாவா்க 
மாறுகின்்ற லொது அ்நத ெ்ைபபு எபலொதும் 
சு்வைானதா்க பவளிவ்நதுவிடுவதுண்டு. 

அ்நதவ்்கயில் மதிசுதா அடிபெ்ையில் 
நல்ேபதாரு எழுத்தாளன். ெதி்ன்நதிற்கு லமற்-
ெடை சிறு்க்த்க்ளயும் இருெதிற்கு லமற்ெடை 
பிரசுரமான ்கவி்த்க்ளயும் 03  ொைல்்க்ள-
யும் எழுதியுள்ளார். 

2010 இலிரு்நது இேங்்கயின் மி்கச்சி்ற்நத-
பதாரு வ்ேபெதிவாளரா்க அலந்கரால் அறிைப-
ெடைவர். மதிலைா்ை என்னும் இவரது தளம் 
இவரது எழுத்துவாண்்ம்ை அறி்நது ப்காள்வ-
தற்்கான இன்னுபமாரு ்களம் எனோம். இதன் 
்காரைமா்க மதிசுதா தனது குறும்ெைங்களின் 
பிரதிைாக்கலில் மிகு்நத ்்கலதர்்நத ஒருவரா்க 
்காைபெடுவ்த அவரது ெ்ைபபுக்கள் ெேவற்-
றின் வாயிோ்க அறிைககி்ைத்தது. 

2013 இல் பவளிைாகிை லதசங்கள் ்கை்நதும் 
அ்னவராலும் குறிபபிடடு பசால்ேககூடிை 
இவரது 'மிச்சக்காசு' குறும்ெைம் கு்்ற்நத வளத்-
திலனாடு நி்்ற்நத தளபமல்ோம் சாதித்திருக்கக-
கூடிை ஒரு ெைம் ஆகும். 

ஒரு இைககுனரா்க மதிசுதாவின் ஏக்கங்கள் 
அவர் பசால்ேவி்ளயும் ்கருத்துருவாக்கங்கள் 
என்ெவற்்்ற இவரது மூன்று குறும்ெைங்களி-
னூைா்க நன்கு நான் ொர்த்து விை்நதிருககில்றன். 
அதில் தாத்தா, பவடிமணிைமும் இடிைன் துவக-
கும் மற்றும் ்கருவ்்றத்லதாழன் லொன்்றன 
முககிைமான்வ. 

உைர்விைல் தளம் சார்்நது துைரபவளியில் 

மீபளழும் ்காற்்றாய தான் கூ்றவ்நத விைைத்்த 
தாத்தாவிலும், இரண்டு சம்ெவங்க்ள எங்கை 
வாழ்விைலோடும், வரோல்றாடும் பின்னிபபி-
்ை்நத வ்்கயில் 'பவடிமணிைமும் இடிைன் 
துவககும்' என்்ற குறும்ெைத்தின் ஊைா்கவும் 
இைற்்்கவனபபு, வைல் சார் விவசாைக குடும்-
ெத்தின் தத்ரூெமான வாழ்விை்ே ்க்ேத்-
துவ ்காடசியினூலை ந்கர்த்தும் ொஙகினூலை 
்கருவ்்றத் லதாழன் குறும்ெைத்்தயும் மூன்று 
பவவலவறு தளத்தினூலை பசால்ே முடியும்.

மருத்துவத்து்்ற மாைவனா்க ்கல்வி்கற்றுக-
ப்காண்டிருககும் மதிசுதாவின் இன்னுபமாரு 
ொர்்வ ஆழமான லதைல். எபலொது ொர்த்தா-
லும் லதடிகப்காண்டிருபெவர். அதன் வாயிோ்க 
குறும்ெைத்து்்றயில் 15 இற்கும் லமற்ெடை 
குறும்ெைங்க்ள இைககியும் 20ற்கு லமற்ெடை 
ெைங்களில் நடி்கனா்க நடித்தும் உள்ளார்.

இதுவ்ர பமாத்தமா்க 27 விருது்க்ள 
ெ்ைபபு்களுக்கா்க இ்நத து்்றயில் இவர் 
பெற்றிருககின்்ற்ம பெரு்மபெை லவண்டி-
ைபதான்ல்ற. இரண்டு ஆண்டு்களிற்கு முன்னர் 
இவரது இைக்கத்தில் வ்நத 'உம்மாண்டி' தி்ரப-
ெைம்  புேனாயவு, மாைம், இர்கசிைம், விைபபு 
என ெல்நி்ே உைர்வு்க்ள தாஙகி இபெ-
்ைபபு பவளிவ்நதது. 

இபலொது மி்க முககிைமான ஈழ சினிமாவிற்-
்கான புதிை முைற்சியில் குழுப ெைச் லசர்பபு 
மு்்றயினூைா்க தைாரிக்கபெடும் இவரது 
முழுநீள தி்ரபெைமான 'பவ்நது தணி்நதது 
்காடு' என்்ற தி்ரபெைம் பவளிவருவதற்்கான 
ஆைத்தத்தில் இருககின்்றது.  வழ்ம்ைப-
லொல் குறுகிை நிமிைத்திற்குள் ெேவற்்்ற எதிர்-
ொர்க்க ்வத்த மதிசுதாவின் ஏ்னை ெ்ைபபுக-
்க்ளயும் தாண்டி இது முழு நீள தி்ரபெைம் 
என்ெதால் என்னலவா நி்்றை எதிர்ொர்ப்ெ 
ஊடடிநிற்கி்றது. 

தினேஷ் ஏகாம்பரம

திசையெங்கும் விரிகின்ற
நடைத்திர பசைபபபாளி

பதொகுத்து எழுதுெவர்

வெற்றி துஷ்யந்தன்
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சவூதி அரேபியாவின் நீண்ட காலம் 
எண்ணெய் அமைசசோக இருந்தவரும் 
1973 எண்ணெய் பிேசசிமையின்-
ர�ாது அந்த அமைசசில் இருந்தவரு-
ைாை அஹைது சக்கி ்யைனி ்தைது 91 
ஆவது வயதில் லண்டனில் காலைா-
ைார்.

ரேற்று அவேது ைேணெம் �ற்றிய 
அறிவிபம� ்வளியிட்ட சவூதி அேச 
ஊ்டகம் ைேணெத்திற்காை காேணெம் 
�ற்றி எதுவும் கூறவில்மல. அவேது 
உ்டல் புனி்த ேகோை ைக்காவில் ேல்ல-
்டக்கம் ்சய்யப�டும் என்று குறிபபி-
்டப�ட்டது. 

சவூதி அரேபியா எண்ணெய் 
துமறயில் ஆதிக்கம் ்சலுத்துவ்தற்-
கும் எண்ணெய் ஏற்றுைதி ோடுகளின் 

ஒ்�க் அமைபபில் ்சல்வாக்கு 
்சலுத்துவ்தற்கும் சக்கி முக்கிய காேணெ-
ைாக இருந்தா்ேை கரு்தப�டுகிறது.   

சவூதி அரேபிய அேச குடும்�த்ம்தச 
ரசோ்த அவர் 24 ஆணடுகள் எண்ணெய் 
அமைசசோக இருநதுள்்ார்.  

்காவிட–19 ்தடுபபூசி 
ர � ா ட டு க் ் க ா ள் ர வ ா ர் 
எதிர்ரோக்கக்கூடிய சுகா-
்தாேப பிேசசிமைகளுக்கு 
இழபபீடு வழஙக உலக 
சுகா்தாே அமைபபு ஒபபுக்-
்காணடுள்்து.

்கா்வக்ஸ் திட்டத்-
தின் கீழ், 92 ஏமழ ோடு-
களுக்குக் ்காவிட–19 
்தடுபபுைருநம்த நிறுவைம் 
விநிரயாகிக்கிறது. ்தடுப-
புைருநம்தப ்�றும் அே-
சாஙகஙகளின் முக்கியைாை 
கவமலமய நிறுவைத்தின் 
அறிவிபபு ர�ாக்கியுள்்து.

்தடுபபூசி ர�ாடடுக்-
்காள்வ்தால் ஏற்�்டக்கூடிய சுகா்தாேப 
பிேசசிமைகளுக்கு இழபபீடு வழங-
கும் ஒரே சர்வர்தச முயற்சி இது்வை 
உலக சுகா்தாே அமைபபு கூறியது.

�ாதிக்கப�ட்டவர்களுக்கு நியாய-
ைாக, ்வளிப�ம்டயாக, துரி்தைாக 
இழபபீடு வழஙகப�டும் எை அந்த 
அமைபபு ்்தரிவித்்தது.  

்கா்வக்ஸ் திட்டத்தின் கீழ் �ல்த-
ேப�ட்ட அமைபபுகளும் ஏமழ ோடு-
களுக்கு ்காரோைா ்தடுபபு ைருநம்த 
வழஙகும். இ்தன்மூலம் உலக்ாவிய 

ரீதியில் ்தடுபபு ைருநது விநிரயாகத்தில் 
சைநிமலப ர�ாக்மக ர�ணுவ்தற்கு 
எதிர்�ார்க்கப�டுகிறது. 

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் விநிரயாகிக்-
கப�டும் அமைத்து ்தடுபபு ைருநதுக-
ளிைதும் �ாதுகாபபு ைற்றும் ்சயல்-
திறமை உறுதி ்சய்யும் வமகயில் 
ஒழுஙகுமுமறயாை ஒபபு்தல் அல்லது 
அவசே �யன்�ாடடுக்காை அதிகா-
ேத்ம்த ்�ற்றிருக்கும் என்று உலக 
சுகா்தாே அமைபபு உறுதி அளித்-
துள்்து.

பிரிட்டனில் ே்டபபில் இருக்-
கும் ்காரோைா ்்தாற்றுக்கு 
எதிோை ்�ாது மு்டக்கம், ோன்கு 
கட்டஙக்ாக �டிப�டியாய் 
்த்ர்த்்தப�டும் எை அநோடடுப 
பிே்தைர் ்�ாரிஸ் ர�ான்சன் அறி-
வித்துள்்ார்.

ஐரோபபிய ோடுகளில் ்சயல்-
�டுத்்தப�டடுள்் மிகக் கடு-
மையாை மு்டக்க நிமலகளில் 
இதுவும் ஒன்று. இயற்மகக்கு முேணொ-
கச ்சயல்�்ட முடியாது என்�ம்தத் 
ர�ான்சன் நிமைவூடடிைார்.

இ்தன்�டி ஏபேல் 12ஆம் திகதி கம்ட-
கம்யும், முடிதிருத்தும் நிமலயஙக-
ம்யும் திறக்க பிரிடடிஷ் அேசாஙகம் 
திட்டமிடடுள்்து. ் வளிபபுற ைதுக்கூ-
்டஙகள், உணெவகஙகள் ஆகியமவயும் 
அர்த ோளில் திறக்கப�டும்.

உள்்ேஙகில் ்சயல்�டும் ோ்டக 
அேஙகுகள், திமேயேஙகுகள், கட்ட்டங-
களில் அமைநதுள்் ைதுக்கூ்டஙகள், 
உணெவகஙகள் ரை 17ஆம் திகதி திறக்-
கப�டும். விம்யாடடு அேஙகுகளில் 
ேம்ட்�றும் நிகழ்சசிகம்க் காணெக் 

குறிபபிட்ட அ்வில் ைடடுரை ைக்கள் 
அனுைதிக்கப�டுவர்.

எதிர்வரும் ரை ைா்தம் மு்தல், ்வளி-
ோடடுச சுற்றுலாப �யணெஙகம்ப 
பிரிடடிஷ் ைக்கள் ரைற்்காள்் அனு-
ைதிக்கப�டும் எை எதிர்�ார்க்கப�-
டுகிறது.

�ூன் 21ஆம் திகதிக்குள் சமூக 
இம்ட்வளி ்்தா்டர்�ாை கடடுப�ாடு-
களும் ்த்ர்த்்தப�்டலாம்.

ரோய்த்்்தாற்றுக்கு ஆ்ாகி, ைருத்து-
வைமைகளில் அனுைதிக்கப�டுரவார் 
எணணிக்மக அதிகரித்்தால் மு்டக்கத்-
ம்தத் ்த்ர்த்தும் ே்டவடிக்மக ஒத்தி-
மவக்கப�்டலாம்.

� ய னீ ட ்ட ா ் ர் க ள் 
பு து ப பி க் க ப � ட ்ட 
்தைது நி�ந்தமைக-
ளுக்கு ரை 15ஆம் 
திகதிக்குள் ஒபபு்தல் 
வ ழ ங க ா வி ட ்ட ா ல் , 
அவர்களின் குறுந்தக-
வல் ரசமவ ்தற்காலி-
கைாக நிறுத்்தப�டும் 
என்று வடஸ்அப ்்தரி-
வித்துள்்து.

நி�ந்தமைகம் ஏற்றுக்்காள்ளும் 
வமே �யனீட்டா்ர்களின் வடஸ்அப 
கணெக்கு மு்டக்கப�டும் என்று ்சய்தி 
்வளியாகியுள்்து. அர்தர�ான்று 120 
ோடகளுக்கு கணெக்குகள் ்சயல்�ாட-
டில் இல்லாவிட்டால் அமவ அகற்றப-
�டும் என்றும் கூறப�ட்டது.

க்டந்த ைா்தம் அறிமுகம் ்சய்யப-
�ட்ட புதிய நி�ந்தமைகளுக்குப 
�யனீட்டா்ர்கள் �லரும் எதிர்பபுத் 
்்தரிவித்்தைர். வடஸ்அப ்சயலிமய 
நிர்வகிக்கும் ர�ஸ்புக் நிறுவைத்து்டன் 
கூடு்தல் ்தகவல்கம்ப �கிர்நது ்காள்-
வ்தற்காகரவ புதிய நி�ந்தமை விதிக்-
கப�டுவ்தாகக் கரு்தப�ட்டது.

�யனீட்டா்ர்களின் ஐ.பீ முகவரி, 

்த்த்தின் மூலம் வாஙகப�டும் 
்�ாருடகம்ப �ற்றிய வி�ேஙகள் 
ர�ான்றவற்மறத் ்தற்ர�ாது ர�ஸ்புக் 
உ்டன் �கிர்நது்காள்கிறது வடஸ்அப.

ஆைால் ஐரோப�ாவிலும் பிரிட்டனி-
லும் உள்் ்தனிே�ர் �ாதுகாபபுச சட-
்டஙகள் அம்தத் ்தடுக்கின்றை.

வடஸ்அபபின் நி�ந்தமைகள் 
குறித்்த அறிக்மகயால், �லரும் ்்டலி-
கிோம், சிக்ைல் ்த்ஙகளுக்கு ைாறத் 
்்தா்டஙகியுள்்ைர்.

புதிய நி�ந்தமைகம் ேம்டமுமறப-
�டுத்துவம்தத் ்தள்ளிமவத்்த வடஸ்-
அப, ்தற்ர�ாது ைாற்றஙகள் குறித்து 
�யனீட்டா்ர்களுக்குத் ்்தரிவிக்கும் 
ேம்டமுமறமய ைாற்றியுள்்து. 

நகரத்தை விட்டு வெளியேறுெ்தை
தைடுக்கும் ஹாஙகாங சட்்டம் குறிதது கெ்ை

ேகேத்ம்த விடடு ்வளிரய-
றுவம்தத் ்தடுக்கும் குடிரயற்ற 
இயக்குேருக்கு "்வளிப�ம்ட-
யாக ்தம்டயற்ற அதிகாேத்ம்த" 
வழஙகக்கூடிய ஹாஙகாங அே-
சாஙகத்தின் திட்டம் ஆழைாக 
உள்்து என்று �ாரிஸ்்டர்கள் 
்வள்ளிக்கிழமை ்்தரிவித்்த-
ைர். ஹாஙகாஙகின் ்சல்வாக்-
குமிக்க �ார் அரசாசிரயஷன் 
(எச.ரக.பி.ஏ) ேகரின் சட்ட-
ைன்றத்தில் ஒரு சட்டத்ம்த 
சைர்பபித்்தது. இது சட்டத்தின் 
மீது எசசரிக்மகமய ்வளிப�டுத்து-
கிறது. 

க்டந்த �ூன் ைா்தம் ஒரு புதிய 
ர்தசிய �ாதுகாபபுச சட்டம் திணிக்-
கப�ட்டதிலிருநது, �ைோயக ஆர்-
வலர்கள் ைற்றும் அேசியல்வாதிகள் 

்�ருகிய முமறயில் நிதி மையத்திலி-
ருநது ்வளிரயறி ோடுக்டத்்தப�டடுள்-
்ைர். அேசியல் நிமலமை ்�ாதுவாக 
ஹாஙகாஙகர்களின் ்வளிரயற்றத்-
ம்தத் தூணடியுள்்து, அவர்களில் �லர் 
இஙகிலாநது, கை்டா ைற்றும் அருகி-

லுள்் ம்தவான் உள்ளிட்ட 
ோடுகளில் வழஙகப�டும் குடி-
ரயற்றத் திட்டஙகம் எடுத்து 
வருகின்றைர்.  �ைவரி பிற்�-
குதியில், ேகேத்தின் அேசாஙகம் 
குடிரயற்ற இயக்குேருக்கு அதி-
காேைளிப�்தற்காக ஏற்கைரவ 
உள்் ஒரு சட்டத்ம்த திருத்து-
வ்தற்கு முன்்ைாழிந்தது.

"இது ர�ான்ற ஊடுருவும் 
சக்திமயப �யன்�டுத்்தக்கூ-
டிய காேணெஙகள் முன்்ைாழி-
யப�ட்ட சட்டத்தில் குறிபபி-

்டப�்டவில்மல, குறிப�ாக அத்்தமகய 
சக்தி ஏன் ர்தமவப�டுகிறது, அல்லது 
அது எவவாறு �யன்�டுத்்தப�்ட 
ரவணடும் என்�்தற்காை வி்க்கமும் 
இல்மல என்�து குறிப�ாக கவமலக்-
குரியது எை ஒருவர் கூறிைார்.

ஐரோபபிய  ஒன்றியத்திற்கும் 
்�ய்ஜிஙகிற்கும் இம்டயிலாை 
்�ரும் மு்தலீடடு ஒப�ந்தைாை  
சீைா மீ்தாை ்தைது மு்தன்மை 
முயற்சி குறித்து �ாோளுைன்றத்-
தில் முக்கியைாை  ரகள்விகம் 
்தற்காபபு முமறயில்  ஏஞசலா 
ரைர்க்்கல்  எதிர்்காண்டார்.

"சர்வர்தச சட்டத்திற்கு உட-
�ட்ட ஒப�ந்தஙகம் சீைா கூ்ட 
பின்�ற்றாது என்�ம்த  ோஙகள் 
ஹாஙகாஙகில் காணகிரறாம்" 
என்று �சுமைக் கடசியின் �ன்-
்்டஸ்்டாக்  ைனி்த உரிமை ்சய்தித் 
்்தா்டர்�ா்ர் ைார்க்ேட �ாஸ் 
கூறிைார் - ர�ர்ைனிமய  சீைாமவ 
மிகவும் விைர்சிக்கும் கடசி.

ரைர்க்்கலின் �தில் சீைாவு்டைாை 
்தைது முழு அணுகுமுமறயிலும் 
ஒரு சா்ேைாக  இருந்தது, இது இந்த 
்தருணெத்ம்த சநதிக்கத் ்தவறிய்தால் 

்�ருகிய முமறயில் சவால்  ்சய்-
யப�டுகிறது.

"இந்த ரேேத்தில், ஹாங-
காஙகில்," ஒரு ோடு இேணடு 
அமைபபுகள் "பிேசசிமை  
மிகவும் உம்டயக்கூடியது, அம்த 
ரலசாகச ்சால்வம்த ோஙகள் 
மிகுந்த அக்கமறயு்டன்  கவனிக்-
கிரறாம்," என்று ரைர்க்்கல் 
கூறிைார். "ரைலும், ோம் �கிர்நது  
்காள்ளும் ைதிபபுகள் ைற்றும் 
ேம்மி்டம் உள்் ேலன்களுக்கு 
இம்டயிலாை இந்த  முேண�ாட-

ம்டப ்�ாறுத்்தவமே, ோஙகள் அே-
சியல் முடிவுகம் எடுக்கும்ர�ாது  
மீணடும் மீணடும் �ரிைாற்றஙகம் 
எம்டர�ா்ட ரவணடும்."

ஏஞசைா யேரக்கல்
எதிரவகாண்ட யகள்விகள்

அ ் ை ரி க் க ா வி ல் 
்காரோைா ்்தாற்றிைால் உயி-
ரிழந்தவர்கள் எணணிக்மக 
அமே மில்லியமைத் ்தாணடி -
யுள்்து. இது உலகில் அதிக 
உயிரிழபபு எணணிக்மக என்-
�ர்தாடு ்ைாத்்த உயிரிழபபில் 
20 வீ்தைாக உள்்து. 

கலிர�ார்னியா ைாநிலத்-
தில் அ்ைரிக்காவின் மு்தலா-
வது ்காரோைா உயிரிழபபு 
இ்டம்்�ற்று ஓர் ஆணடு 
க்டநதிருக்கும் ்தருணெத்தில் 
க்டந்த திஙகடகிழமைரய 
அந்த எணணிக்மக 500,000ஐ 
்்தாட்டது.  

“500,071 உயிரிழபபு என்ற 
உணமையிரலரய ைைதுக்கு 
ரவ்தமை ்தரும் மைல்கல் 
ஒன்மற ோம் இன்று எடடியிருக்-
கிரறாம்” என்று அ்ைரிக்க �ைா-
தி�தி ர�ா ம�்டன் ்்தரிவித்்தார். 
இந்த உயிரிழபபுகளுக்காக க்டந்த 
திஙகடகிழமை ைாமல ்வள்ம் 

ைாளிமகயில் அவர் ்ைௌை 
அஞசலி ்சலுத்திைார். இ்தன்-
ர�ாது உயிரிழந்தவர்களுக்காக 
்ைழுகுவர்த்திகள் ஏற்றப�ட்டை.  

“மு்தலாம் உலகப ர�ார், 

இேண்டாம் உலகப ர�ார் ைற்றும் 
வியடோம் ர�ார் ஆகிவற்றில் 
ஒடடு்ைாத்்தைாக �திவாை 
உயிரிழபபுகம் வி்டவும் இந்த 
்�ருந்்தாற்றிைால் அ்ைரிக்கா 

ஓர் ஆணடுக்குள் அதிக உயி-
ரிழபபுகம் சநதித்துள்்து. 
உலகின் ரவறு எந்த ோடம்ட 
வி்டவும் இந்த மவேஸிைால் 
அதிக உயிரிழபம� சநதித்தி-
ருக்கிரறாம்” என்றும் ம�்டன் 
்்தரிவித்்தார். 

அ்ைரிக்க வேலாற்றில் 
மிகுந்த துயேமிக்க இந்தத் 
்தருணெத்ம்த அனுசரிக்கும் 
ரோக்கில், அமைத்து அே-
சாஙக கட்ட்டஙகளில் உள்் 
ர்தசியக் ்காடிமய அமேக்-
கம்�த்தில் �றக்கவிடும்�டி 
ம�்டன் உத்்தேவிடடுள்்ார்.

இந்த மவேமை கடடுப�-
டுத்துவ்தற்காக ம�்டன் நிர்-
வாகம் சமூக கடடுப�ாடுகள் 
ைற்றும் ்தடுபபு ைருநது விநி-

ரயாகத்ம்த தீவிேப�டுத்தி இருக் -
கும் நிமலயில் அ்ைரிக்காவில் 
அணமைய வாேஙகளில் ரோய்ப 
�ாதிபபு எணணிக்மக குமறநது 
வருகின்றமை குறிபபி்டத்்தக்கது.

ஆஸி. வசய்திப் பக்கஙகள் மீதைான
தை்்ட்ே தைளரததுகிறது யபஸ்புக்அமெரிக்காவில் ம்கார�கானகா பலி

அர� மில்லியரனத் தகாண்டியது சர்சமசக்குரிய ஊ்டகச சட்டத்ம்த 
ைாற்ற அவுஸ்திரேலியா ஒபபுக்-
்காண்ட்தால், ்சய்திப �க்கஙகள் 
மீ்தாை ்தம்ட விமேவில் நீக்கப�டும் 
என்று ர�ஸ்புக் நிறுவைம் ்்தரிவித்-
துள்்து.

சமூக ஊ்டகத் ்த்ஙகளில் ் சய்திகள் 
இ்டம்்�ற ்சய்தி நிறுவைஙகளுக்-
குக் கட்டணெம் ்சலுத்்த ரவணடும் 
என்ற புதிய சட்டம் ்்தா்டர்பில் இரு 
்தேபபுகளும் இணெக்கம் கணடுள்்்தாய் 
ர�ஸ்புக் ்்தரிவித்்தது.

புதிய ைாற்றஙக்ால், ்�ாது அக்க-
மறக்குரிய ்சய்தித்துமறயில் மு்தலீடு 
அதிகரிக்கலாம், வரும் ோடகளில் 
அவுஸ்திரேலியர்களுக்கு ர�ஸ்புக்கில் 
்சய்திப �க்கஙகள் மீணடும் அனுைதிக்-
கப�டும் என்று ்்தரிவிக்கப�ட்டது.

க்டந்த வாேம் ர�ஸ்புக் நிறுவைம் 
அவுஸ்திரேலியாவில் ்சய்திப �க்கங-
கள் உட�்ட ைற்ற சில �க்கஙகம்யும் 
்தம்ட ்சய்்தது.

்சய்திகளுக்காகக் கட்டணெம் ்சலுத்-

துவது குறித்து உள்ளூர் ஊ்டகஙகளு-
்டன் ஏர்தனும் ஒரு வழியில் இணெக்கம் 
கண்டால் ர�ஸ்புக், கூகுள்  ர�ான்ற 
நிறுவைஙகளின் மீது சட்ட ே்டவ-
டிக்மக எடுக்கப�்டாது.

மு்தலில் ரசமவகம் மீடடுக்்காள்-
வ்தாகக் கூறிய கூகுள் நிறுவைம், ்தன் 
நிமலப�ாடம்ட ைாற்றி நியுஸ் ரகார்ப, 
மேன் என்்டர்்்டய்ன்ைன்ட ர�ான்ற 
ஊ்டகத் ்த்ஙகளு்டன் மில்லியன் 
்்டாலர் ைதிபபில் ஒப�ந்தம் ்சய்துள்-
்து.

்ைக்சிக்ரகாமவச ரசர்ந்த பிே�ல 
ர�ாம்தப்�ாருள் க்டத்்தல் ைன்ைன் 
எல் சாபர�ாவின் ைமைவி அ்ைரிக்-
காவில் மகது ்சய்யப�டடுள்்ார்.

உலகின் மிகப �யஙகேைாை 
ர�ாம்தப்�ாருள் க்டத்்தல் கும்�ல்-
களில் ஒன்று சிரைாலா கார்ட்்டல். 
இ்தன் ்தமலவன் எல்-சாபர�ா 25 
ஆணடுகளில் ்காக்மகன் உள்ளிட்ட 
ர�ாம்தப்�ாருடகம் ைமல 
ைமலயாக அ்ைரிக்காவுக்கு க்டத்தி-
யுள்்ான்.

க்டத்்தலில் ைடடுைல்ல ்தபபிச 
்சல்லும் கமலயிலும் ைன்ைைாை 
எல்-சாபர�ா, மகது ்சய்யப�டடு 
அ்ைரிக்காவில் சிமறத் ்தண்டமை 

அனு�வித்து வருகிறான். இநநிமல-
யில், ர�ாம்தப்�ாருள் க்டத்்தலுக்கு 
உ்தவிய குற்றசசாடடில் எல்சாபர�ா-
வின் ைமைவி எம்ைா அய்ஸ்பரோ  
விர்ஜீனியாவில் மகது ்சய்யப�ட-
டுள்்ார்.

அ வு ஸ் தி ர ே லி ய ா வி ல் 
மிகப �ழமையாை 17,300 
ஆணடுகளுக்கு முநம்தய 
கஙகாரு ஒன்றின் குமக 
ஓவியம் ஒன்மற விஞ்ா-
னிகள் கணடுபிடித்துள் -்
ைர். 

கற்குமக ஒன்றின் ரைற்-
கூமேப �குதியில் சிவபபு 
களிைண சாயத்்தால் தீட்டப-
�ட்ட 2 மீற்றர் அ்வாை 
கமலப�ம்டபபு ஒன்ரற 
கணடுபிடிக்கப�டடுள்்து. 

அவுஸ்திரேலிய �ழங-
குடியிைரின் குமக ஓவியஙகளுக்கு 
பிே�லைாை ரைற்கு அவுஸ்திரேலியா-
வின் கிம்�ர்லி பிோநதியத்தில் இந்த 
ஓவியம் உள்்து. 

இந்த ஓவியத்தின் ரைற்�ேபபில் 
கிம்டத்்த ைற்றும் அடியில் கிம்டத்்த 
�ழஙகால கு்விக் கூடுகளில் இருநது 
ரசகரிக்கப�ட்ட ைாதிரிகம்க் 
்காணடு இ்தன் வயம்த ஆய்வா்ர்-
கள் கணடுபிடித்்தைர்.

“இந்த கஙகாருவின் �்டம் ்்தன்-
கிழக்கு ஆசிய தீவுகளில் கண்டறி-
யப�டடுள்் 40,000 ஆணடுகளுக்-
கும் முநம்தய ஓவியஙகம் ஒத்து 

உள்்து. இரு �குதிகளுக்கும் �ண-
�ாடடுத் ்்தா்டர்புகள் ஏர்தனும் 
இருப�ம்த இது குறிக்கலாம்” என்று 
இது �ற்றிய ஆய்வுக் கடடுமேமய 
எழுதியவர்களில் ஒருவோை, ரைற்கு 
அவுஸ்திரேலிய �ல்கமலக்கழகத்-
ம்தச ரசர்ந்த முமைவர் ஸ்வன் 
ஓஸ்ரைன் ்்தரிவித்்தார்.

இந்த ஆணடின் ஆேம்�த்தில், 
இநர்தாரைசியாவின் சுலரவசி தீவில் 
45,000 ஆணடுகளுக்கு முநம்தய உல-
கிரலரய மிகவும் �ழமையாை விலங-
குகள் ஓவியத்ம்த ஆய்வா்ர்கள் கண-
டுபிடித்்தைர்.

சவூதி அயரபிோவின் முன்னாள்
எணவணெய் அ்ேசசர ேரணெம்

தைடுப்பூசிகளின் பக்கவி்ளவுக்கு
உைக சுகாதைார அ்ேப்பு இழப்பீடு

மு்டக்கத்தை படிப்படிோக
தைளரததை பிரிட்்டன் திட்்டம்

நிெநதமைகமை ஏறெதறகு

ஊடகச் சடடதமத ைாற்ற ஒபபுதல்:

யே 15 ெ்ர பேனீட்்டாளருக்கு
ெட்ஸ்அப் வசேலி புதிே வகடு

யபா்தைப்வபாருள் க்டததைல் 
ேன்னனின் ே்னவி ்கது

ஆஸியில் பழஙகாை 
ஓவிேம் கணடுபிடிப்பு



(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)

சன நெருக்கடியான பிரதேசங் -
்களில் நபத்கா இயந்திரங்்களைப் 
பயனபடுத்தி இரத்தினக்கல் அ்கழ் -
வுககு  அனுமதிக்க முடியாது 
என நீர்்வைத்துளை அபிவிருத்தி 
அளமசசர் ்வாசுதே்வ ொணயக்கார 
நேரிவித்ோர்.

இவ்விடயமா்க தெற்று ஊட்கங் -
்களுககுத் ே்க்வல் ்வழங்குள்கயில் 
அ்வர் இவ்்வாறு நேரிவித்ோர்.

அ்வர் நோடர்ந்து ே்க்வல் ேரு -
ள்கயில் ொட்டு மக்கள் அளன்வ-
ரினதும் குடிநீர் தேள்வளய நிளை -
த்வற்று்வதும் சுத்ேமான குடிநீளர 
்வழங்கு்வதும் ஜனாதிபதி மற்றும் 
அரசாங்்கத்தின பிரோன தொக -
்கமாகும். குடி நீர் மனிேனின 

பிரோன நீரா்காரமா-
கும் . எனத்வ இேற்-
குப் பாதிப்பிளன 
ஏற்படுத்தும் முயற்-

சி்களை அரசு அங்கீ்கரிக்காது.
இரத்தினக்கல் அ்கழ்்வேற்கு அனு-
மதிப்பத்திரம் நபற்ைாலும்  நபைா -
விட்டாலும் நபத்கா இயந்திரம் 

மூலம் இரத்தினக்கல் அ்கழ்்வேற்கு 
அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.இவ் -
விடயத்தில் ொம் உறுதியான 
நிளலப்பாட்டில் இருககிதைாம்.. 
இவ்்வாைான ெட்வடிகள்க்கள் 
இடம் நபறும் தபாது நபாதுமக்க-
ளிடமிருந்தும் சுற்ைாடல் ெலனவி -
ரும்பி்களிடமிருந்தும்  பர்வலான 

முளைப்பாடு்கள் கிளடககினைன. 
அத்துடன நபத்கா தபானை ்கனர்க 
இயந்திங்்களை பயனபடுத்தி இரத்-
தினக்கல் அ்கழ்்வோல் நிலககீழ் நீர் 
்கட்டளமப்பு பாதிக்கப்படுகிைது.
எனத்வ சட்டத்ளே மீறி எ்வரும் 
நசயற்பட முடியாது எனவும் அ்வர் 
நேரிவித்ோர்.
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இயந்திரங்கள் மூலம் இரத்தினக்கல் 
அ்கழ்வதற்குத் தடை 
நிலக்கீழ் நீர் கட்டமைபபு ொதிபபு 
ஏறெடுவதாக பதரிவிபபு

ஹற்ைன விதசட நிருபர்

நு்வநரலியா மா்வட்டத்தில்  ெல்லாட்சி 
அரசாங்்கத்தின ்காலத்தில்  இயற்ள்க  அனர்த்-
ேங்்களினால் வீடு்களை இழந்து ேவித்ே எந்ே 
ஒரு குடும்பத்துககும் வீடு்கள் நபற்றுகந்கா-
டுக்கப்படவில்ளல என முனனாள் மத்திய 
மா்காண சளப உறுப்பினர்.பி.சத்தித்வல் 
நேரிவித்ோர்.

தெற்றுமுனதினம் (22) ேல்வாக்களல 
நஹாலிரூட் பகுதியில் தீ விபத்தினால்  
வீடு்களை இழந்ே மக்களுககு ேனி வீடு்கள் 
அளமப்பேற்கு அடிக்கல் ொட்டும் நி்கழ்வு 
பாராளுமனை உறுப்பினர் எம்.ரதமஸ்வரன 
ேளலளமயில் ெளடநபற்ைது. அதில் ்கலந்து 
ந்காண்டு ்கருத்து நேரிவித்ே தபாதே அ்வர் 
இவ்்வாறு நேரிவித்ோர்.

அ்வர் அங்கு நோடர்ந்து ்கருத்து நேரிவிக-
ள்கயில்,

 தீ விபத்து ்காரணமா்க பல தோட்டங்்க-
ளில் எமது மக்கள் வீடு்களை இழந்துள்ைனர்,-
அ்வர்்களுககு உடனடியா்க இழந்ே வீடு்களை 
்கட்டிகந்காள்்வேற்்கான நபாருைாோர ்வச-
தி்கள் கிளடயாது.அவ்்வாறு வீடு்களையும் 
உளடளம்களையும் இழந்ே்வர்்களின ்வலி 
எத்ேள்கயது எனபளே ொம் அறித்வாம். 
அேற்்கா்க அந்ே தெரத்தில் பலர் ்வந்து உேவி 
நசய்திருப்பார்்கள். ஆனால் அது நிரந்ேர தீர்-
்வா்காது. அ்வர்்களுககு வீடு்களை ்கட்டிக-
ந்காடுப்பது ோன நிரந்ேர தீர்வு. எனத்வ ோன 
இந்ே அரசாங்்கம் ்வந்ேவுடன பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுககு வீடு்களை 
்கட்டிகந்காடுக்க ஆரம்-
பித்துள்தைாம். இனறு 
சந் தி ர ்க ா ம ம் , ந ப ல் -
தமாரா.நமராயா உள்-
ளிட்ட பல பகுதி்களில் 
வீடு்களை இழந்ே மக்க-
ளுககு வீடு்களை ்கட்டு-
்வேற்கு ஆரம்பித்துள்ை-
னர். மின ஒழுககினால் 
ஏற்பட்ட விபத்து என-
போல் தீ விபத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்க-
ளுககு வீடு்களை ்கட்டித்ேர முடியாது எனறு 
அரசாங்்கம் நசானனது.  இயற்ள்க அனர்த்-
ேம் எனைால் ்கட்டித்ேர முடியும் எனைது. 
எனினும் எமது இராஜங்்க அளமசசர் ஜீ்வன 
நோண்டமானினதும் பாராளுமனை உறுப்பி-
னர் ரதமஸ்வரனும் எமது மகளின நிளலளம-
யிளன எடுத்து கூறியதினால் இனறு இ்வர்்க-
ளுககு வீடு்கள் கிளடத்துள்ைன.

ஆ்கத்வ இலங்ள்க நோழிலாைர் ்காங்-
கிரஸ எனபது இந்ே சமூ்கத்திற்கு எனன 
தேள்வ எனறு ெனகு அறிந்து ோன நசயற்-
பட்டு ந்காண்டிருககிைது. கூட்டு ஒப்பந்-
ேம், சாவுமணி,அடிளம சாசனம் எனநைல்-
லாம் நசானனார்்கள் ொங்்கள் 1998 இருந்து 
கூட்டு ஒப்பந்ேம் இருக்க த்வண்டும் எனறு 
நசால்லி ்வந்தோம் ஆனால் அேளன யாரும் 
த்கட்்கவில்ளல. இப்தபாது கூட்டு ஒப்பந்ேத்-
திலிருந்து ந்வளிதய ்வர த்வண்டாம் எனறு  

நசால்கிைார்்கள். ஆ்கத்வ 
இலங்ள்க நோழிலாைர் ்காங்-
கிரஸ ஒரு அனுப்வமிக்க 
அளமப்பு அதில் உள்ை்வர்-
்களும் அப்படித்ோன. எமது 
மக்களின பாது்காப்பு பற்றி 
சரியான தெரத்தில் சரியான 
முடிவு்களை எடுத்திருக-
கினைது.

 ொங்்கள் எதிர்்கட்சியில் 
இருந்து ந்காண்டு மத்திய 

மா்காண ்கல்வி அளமசசிளன நபற்றுக-
ந்காண்தடாம். 

அப்தபாது எமது ேளல்வர்்களில் பலர் 
அேளன ்வழங்்க விடாது சதி நசய்ேனர். 
ஆனால் எமது பலத்தினால் ொங்்கள் அேளன 
நபற்று மூனறு ்வருட ்காலப்பகுதியில் 
பல்த்வறு தசள்வ்கள் நசய்து ந்காடுத்துள்-
தைாம். பல பாடசாளல்களுககு ்கட்டடங்-
்களை நபற்றுகந்காடுத்துள்தைாம்,சிறு்வர் 
பராமரிப்பு நிளலயங்்கள் மற்றும் வீதி்கள்,-
்வாசி்கசாளல்கள்,  த்வளல ்வாய்ப்பு என  
பல்த்வறு அபிவிருத்தி்களை நசய்து ந்காடுத்-
துள்தைாம். ஆ்கத்வ எமது சமூ்கத்திற்கு 
எனநனனன தேள்வ அேளன எதிர்்காலத்-
தில் இலங்ள்க நோழிலாைர் ்காங்கிரஸ 
நசய்து ந்காடுககும். ஏளனய சமூ்கத்திற்கு 
இளணயா்க ்வாழ த்வண்டும் எனபதே 
இலங்ள்க நோழிலாைர் ்காங்கிரஸின ஒதர 
தொக்கம் என அ்வர் தமலும் நேரிவித்ோர்.

அனர்த்தங்களால் வீடு்களள இழந்தவர்களுக்கு  
நல்்ாட்சி அரசாங்கம் எனன சசய்தது?

பதுளை தின்கரன விதசட நிருபர்

பதுளை மா்வட்டத்தில் ந்காதரானா 
ள்வரஸின ோக்கம் அதி்கரித்து்வரு்வது-
டன  ஆைா்வது மரணமும் தெற்று பதி-
்வாகியுள்ைது. ்கடந்ே இருமாேங்்களில் 
மட்டும் ந்காதரானா ள்வரஸினால்  
ஆறு மரணங்்கள் பதி்வாகியுள்ைன.

்கடந்ே இரு மாேங்்கைா்க 584 
ந்காதரானா நோற்ைாைர்்கள் இனங்-
்காணப்பட்டு, சிகிசளசகந்கன அனுப் -
பப்பட்டிருந்ேனர். இ்வர்்களில் 6 தபர் 
மரணமாகியதுடன 280 தபர் மட்டில் 
பூரண குணமளடந்து, வீடு திரும்பி-
யுள்ைனர். ஏளனதயார் நோடர்ந்தும் 
சிகிசளச நபற்று ்வருகினைனர்.

்கடந்ே 22ஆம் தி்கதி குருேலாள்வ 
்வழியில் ொன்காம் ளமல் ்கல்லருத்க 
்வசித்து ்வந்ே 64 ்வயது நிரம்பிய 
ஆநணாரு்வர் ்காய்சசல் ்காரணமா்க 
ந்வலிமளட அரசினர் ள்வத்தியசாளல-
யில் சிகிசளச நபற்று ்வந்ோர். அ்வ -
ருககு  ள்வத்தியசாளலயில் தமற்ந்காள்-
ைப்பட்ட பி.சி.ஆர். பரிதசாேளனயில் 
ந்காதரானா ள்வரஸ நோற்று உறுதியா -
னதினால், தமலதி்க சிகிசளச்களுக்கா்க 
பதுளை அரசினர் மருத்து்வமளனககு  
மாற்ைப்பட்டு நிளலளம தமாசமான-

ோல் ந்காழும்பு ஐ.டி.எய்ச மருத்து்வ -
மளனககு ந்காண்டு நசல்லப்பட்டார். 
எனினும் சிகிசளச பயனளிக்காளமயி-
னால் அங்கு அ்வர் உயிரிழந்துள்ைார்.

ந்வலிமளடப் பகுதியின குருே-
லாள்வ – ம்காநேனன எனை இடத் -
தில் ஏற்்கனத்வ நபண்நணாரு்வர் 
ந்காதரானா ள்வரஸ நோற்றினால் உயி-
ரிழந்துள்ைார். 

இவ்்வள்கயில் ந்வலிமளடப் பகுதி -
யில் இரு மரணங்்களும், தியத்ேலாள்வ-
யில் இரு மரணங்்களும், பண்டார்வ-
ளையில் ஒரு மரணமும், பதுளையில் 
ஒரு மரணமுமா்க ஆறு மரணங்்கள் 
ந்காதரானா ள்வரஸ நோற்றினால் பதி-
்வாகியுள்ைோ்க, த்காவிட் 19 ேடுப்பு 
பதுளை மா்வட்ட பணிய்கத்தினர் நேரி-
வித்ேனர்.

இதில் ொனகு ஆண்்களும் இரு 
நபண்்களும் அடங்கியுள்ைனர்.

ஹப்புத்ேளை பகுதியில் ந்காதரானா 
நோற்றுளடய்வர்்களுடன நோடர்-
பு்களை தமற்ந்காண்டிருந்ே 122 
தபருககு தெற்றுமுனதினம் பி.சி. ஆர். 
பரிதசாேளன்கள் தமற்ந்காண்டிருப்ப-
ோ்க பிரதேச நபாது சு்காோரப் பரிதசா -
ே்கர்்கைான தைாய் விஜயசூரிய, எஸ. 
சுேர்்ஷன ஆகிதயார் நேரிவித்ேனர்.

பதுளள மாவட்்ட்ததில் இதுவளர
584 பபருக்கு ச்காபரானா

6ஆவது ை்ரணம் ெதிவு

மடுல்சீளம நிருபர்  பதுளை தின்கரன விதசட  
நிருபர்

பசளை நபாலிஸ பிரிவுககுட்பட்ட இங்குரு-
்கடு்வ ந்காஸந்கால பகுதியில் துப்பாககி பிர -
தயா்கம் தமற்ந்காண்ட ெபர் நபாலிஸாரால் 
ள்கது நசய்யப்பட்டுள்ைார்.

பசளை இங்குரு்கடு்வ ந்காஸந்கால பகுதி -
யில்   இருசாராருககு இளடதய மி்க நீண்ட 
ொட்்கைா்க குடிநீர் பிரசசிளன இருந்து்வந்துள்-
ைது. இேனால் ்வாய்த்ே்கராறு பினனர் ள்க்க-
லப்பா்க மாறியுள்ைது.  இேன தபாது ஒரு்வர் 
ோன மளைத்து ள்வத்திருந்ே உள்ளூரில் ேயா-
ரிக்கப்பட்ட துப்பாககிளய எடுத்து  துப்பாககி 

பிரதயா்கத்ளே  தமற்ந்காண்டுள்ைார். இேன  
தபாது குறி ே்வறியோல்  நேய்்வாதீனமா்க 
உயிரிழப்பு்கள் ஏதும் ஏற்படவில்ளல. இந்-
நிளலயில் சந்தே்க ெபர் ஊர் மக்கைால் சுற்றி 
்வளைக்கப்பட்டு பினனர் நபாலிஸாரிடம் ஒப் -
பளடக்கப்பட்டோ்க நேரிவிக்கப்படுகிைது.

சந்தே்கெபளர பதுளை நீதி்வான நீதிமனைத்-
தில் ஆஜர் படுத்து்வேற்்கான ெட்வடிகள்க்களை 
தமற்ந்காண்டு ்வரு்வோ்க நபாலிஸார் நேரி -
வித்ேனர். இதுநோடர்பான  தமலதி்க விசார -
ளண்களை பசளை நபாலிஸார் தமற்ந்காண்டு 
்வருகினைனர். 

தொட்டன பிரிட்ஜ் நிருபர்

நபா்க்வந்ேலா்வ நபாதுசு்காோர ்காரியாலயத்திற்குட்பட்ட 
டிகத்காயா தபாளடஸநோழிற்சாளல பிரிவில்  ந்காதரானா 
நோற்றினால்   ோநயாரு்வர் உயிரிழந்துள்ைார்.

 டிகத்காயா தபாளடஸ நோழிற்சாளலபிரிள்வ தசர்ந்ே 52 
்வயதுளடய இரண்டு பிள்ளை்களின ோயான பூங்்கா்வனம்  என-
ப்வதர உயிரிழந்துள்ைோ்க  நபாது சு்காோர அதி்காரி்கள்  நேரி -
வித்ேனர்.

இ்வர் ்கடந்ே 16 ஆம் தி்கதி திடீநரன உயிரிழந்துள்ைார். இே-
ளனயடுத்து  நபா்க்வந்ேலா்வ நபாது சு்காோர பரிதசாே்கரினால் 
பி.சி.ஆர் பரிதசாேளன தமற்ந்காண்டு அேன மாதிரி்கள் நு்வநர -
லியாவிற்கு அனுப்பி ள்வக்கப்பட்டது.

அேற்்களமய பி.சி.ஆர்.அறிகள்கயில் அ்வருககு ந்காதரானா 
நோற்று இருப்பது  உறுதி நசய்யப்பட்டுள்ைது. இேளனய-
டுத்து சடலம் டிகத்காயா கிைங்்கன ள்வத்தியசாளலயின பிதரே 
அளையில் ள்வக்கப்பட்டு தெற்றுமுனதினம் திங்்கட் கிழளம 
சட்ட ள்வத்திய அதி்காரியின ேளலளமயில் பிதரே பரிதசாேளன 
இடம் நபற்ைதுடன சு்காோர முளைளமதயாடு சடலம் ே்கனம் 
நசய்யப்பட்டது.

ஊ்வா மா்காணம் பசளை ெமுனுகுல பிங்்கராள்வ தோட்-
டத்ளே தசர்ந்ே ஆசிரியரும் ்வைர்ந்து ்வரும் இைம் ்கவிஞரு-
மான எஸ.யு்கொேனின " மனதிற்கு ஒரு மனு" ்கவிளே நூல் 
ந்வளியீட்டு விழா எதிர்்வரும் 26ஆம் தி்கதி ந்வள்ளிககிழளம 
்காளல 9.00 மணியைவில் பிங்்கரா்வ ேமிழ் வித்தியாலயத்தின 
பிரோன மண்டபத்தில் இடம்நபைவுள்ைது.

மளலய்கத்தில் ்வைர்ந்து ்வரும் ்கவிஞரான யு்கொேன பாரம்-
பரியம் , சமூ்கம்,  ெவீனத்து்வம் என பல ்கருப்நபாருள்்களு-
டா்க ்கவிளே்களை பத்திரிள்க மற்றும் சமூ்க ஊட்கங்்களில் பிர-
சுரித்து்வருகினைளம குறிப்பிடத்ேக்கது.

மனதிற்கு ஒரு மனு" ்கவிள்த
நூல் சவளியீட்டு விழா

சட்்டவிபரா்தமான முளையில் ்கள்ளு
விற்பளனயில் ஈடுபட்டுவந்தவர ள்கது

்கம்பளை நிருபர்

்கம்பளை, மில்ல்காமுல 
பகுதியில் சட்டவிதராேமான 
முளையில் ்கள்ளு விற்பளன -
யில் ஈடுபட்டு்வந்ே ெபநரா -
ரு்வளர  நபாலிஸார் ள்கது 
நசய்துள்ைதுடன, அ்வரிடமி -
ருந்து 65 ்கள்ளு தபாத்ேல்்க -
ளையும் ள்கப்பற்றியுள்ைனர்.

மில்ல்காமுல பகுதியில் 
்வசிககும் 41 ்வயதுளடய 
ஆநணாரு்வதர இவ்்வாறு ள்கது நசய்யப் -
பட்டுள்ைார். சட்டவிதராேமான முளையில் 
்கள்ளு ேயாரித்து விற்பளன நசய்துள்ைார் 

எனவும் நபாலிஸார் நேரிவித்ே -
னர். 

்கம்பளை நபாலிஸ  அத்தியட் -
ச்கர் ்காரியாலயத்தில் குற்ைத்ே -
டுப்பு பிரிவின  உப நபாலிஸ 
பரிதசாே்கர் த்காண்வல ேளல -
ளமயிதலதய குறித்ே சுற்றி்வ -
ளைப்பு ெட்வடிகள்க முனநன -
டுக்கப்பட்டது.

நபாலிஸ உத்திதயா்கத்ேர் -
்கைான சரத் (45154), ்கருணா -
திலக்க (46850), ேர்மரத்தின 

(15780), அரிசசந்திர (52147)  மிஸககின 
(65885), சுோ்கரன (80562) ஆகிதயாரும் சுற் -
றி்வளைப்பு ெட்வடிகள்கயில் பங்த்கற்ைனர்.

(எம்.ஏ.அமீனுல்லா)

்கண்டி தி்கன  விளையாட்டு ்வைா்கத்தில்  ரூ . 
20 மில்லியன நசலவில்  அளமக்கப்பட்டுள்ை  
உள்ை்க உடல்பயிற்சி நிளலயநமானறு தெற்று -
முனதினம் மத்திய மா்காண ஆளுெர்    லலித் 
யூ ்கமத்கவினால் (22) திைந்து ள்வக்கப்பட்டது.

இந்நி்கழ்வில் மத்திய மா்காணத்தின 
பிரோன  நசயலாைர் ்காமினி ராஜரத்ன. ஆளு -
ெரின இளணப்பதி்காரியும் மத்திய மா்காண 
சளபயின முனனாள் துளணத் ேளல்வருமான  
எஸ.பி.ரத்ொயக்க,மத்திய மா்காண விளையாட்-
டுத் திளணக்கைத்தின  மணிப்பாைர்  நஜ்கத் 
கீர்த்தி ஆகிதயார்  ்கலந்து ந்காண்டனர்.

உ்டல்பயிற்சி நிள்யம் திைநது ளவப்பு

பசளையில் துப்பாக்கி சூடு; ஒருவர ள்கது

52 வயது சபண் திடீர மரணம்
பி.சி.ஆர் அறிக்மகயில் பகார்ரானா பதாறறு

சாமிமள் மாசநலி ப்தாட்்ட்ததில்
ஏழு பபருக்கு ச்காவிட் ச்தாற்று
மஸந்கலிய தின்கரன விதசட நிருபர்

 
மஸந்கலியா சு்காோர அதி்கார பிரிவுககுட்பட்ட  சாமிமளல 

மாநெலி தோட்டத்தில் ஏழு தபர் ந்காவிட் நோற்றினால் பாதிக்கப் -
பட்டுள்ைோ்க மஸந்கலிய சு்காோர அதி்காரி துளரசாமி பிள்ளை சந்திர 
ராஜன நேரிவித்ோர்.

 62,66 ்வயதுளடய ஆண்்கள் இரு்வரும் 69,, 66,22,20,்வயது்களையு-
ளடய நபண்்கள் அடங்்கைா்க 7  தபர் நோற்ைாைர்்கைா்க இனம் ்காணப் -
பட்டுள்ைனர.  அ்வர்்கள் அளன்வரும் தெற்று சிகிசளச நிளலயத்திற்கு 
அளழத்து நசல்லவுள்ைோ்க நபாது சு்காோர பார்ள்வ அதி்காரி ஒரு்வர் 
நேரிவித்ோர்.

தொட்டன பிரிட்ஜ் 
நிருபர்

ே ல ்வ ா க ்க ள ல 
கிதைட்ந்வஸடன 
்கல்பா டிவிசனில் 
தெற்று குைவிக-
ந்காட்டுககு இலக-
்காகிய எட்டு தபர் 
லிந்துளல ள்வத்-
தி ய ச ா ள ல யி ல் 
அனுமதிக்கப்பட் -
டுள்ைனர்.

தெற்று ்காளல 10 மணியைவில்  தேயிளல ந்காழுந்து பறித்துக-
ந்காண்டிருந்ே்வர்்கள் மீதே  தேயிளல நசடியில் இருந்ே  குைவிககூடு 
்களலந்து ்வந்து ந்காட்டியுள்ைது.

குைவிக ந்காட்டுககு இலக்காகிய ஆறுநபண் நோழிலாைர்்களும் 
இரண்டு ஆண் நோழிலாைர்்களும் லிந்துளல ள்வத்தியசாளலயில் 
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ைனர். இந் நிளலயில் இரண்டு ஆண்்களும் 
சிகிசளசயின பினனர் வீடு திரும்பியதுடன ஏளனய ஆறு நபண்்க -
ளும்  நோடர்ந்து சிகிசளச நபற்று ்வரு்வோ்க ள்வத்தியசாளல அதி-
்காரி்கள் நேரிவித்ேனர்.

குளவிக்ச்காட்டினால் 8 பபர பாதிப்பு  
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செவ்வாய்க்கிழமை எதிர்க்-
கட்சி பவாரவாளுைன்ற உறுப்பினர் 
ஹேெவா விதவாகஹக்வால் எழுப் -
பட்்ட ஹகள்விக்கு பதிலளிக்-
கும் ஹபவாஹத அ்ர் இவ்வாறு 
கூறினவார்.  அ்ர் ஹைலும் கூறி -
யதவா்து,  2003ஆம் ஆண்டு 
ஐக்கிய ஹதசியக் கட்சி அரெவாங் -
கம் எைது நவாட்டின ்ளைவான 
திருக்ஹகவாணைமல எண்சணய் 
குதங்கமள இந்தியவாவுக்கு 
தவாமர்வார்்ததது. நவாம் இந்த 
வி்டயம் சதவா்டர்பில் இந்திய 
அரெவாங்க்தது்டன, ஹபச்சு-

்வார்்தமத ந்ட்ததியுள்ஹளவாம். இலங்மக 
சபறஹ்றவாலிய கூட்டு்ததவாபன்ததின கீழ் 
இயங்கும் நிறு்னசைவானறில் கீழ் குறி்தத 
எண்சணய் குதங்களில் சபரும்பவானமையவா -
ன்றம்ற ம்்ததுக்சகவாள்ளும் தீர்ைவான்த-
துக்கு இந்தியவா அரெவாங்கம் இணங்கியுள்ளது.   

சகவாழும்பு தும்றமுக்ததின கிழக்கு முமன-
ய்தமத ஹபவானஹ்ற இந்த வி்டயமும் என சிலர் 
விைர்சிக்கின்றனர். கிழக்கு முமனய்ததில் 49 
ெதவீதம் இந்தியவாவுக்கு ்ழங்கு்தவாகஹ் 
இருந்தது. ஆனவால், திருைமல எண்சணய் 
குதங்களில் 100 ெதவீதமும் இந்தியவாவின 
்ெஹை உள்ளது. அதில் சபரும்பவானமையவா -
ன்றம்ற எைக்கு சபறறுக்சகவாள்ளும் ந்ட் -
டிக்மககஹள இங்கு இ்டம்சபறறுள்ளன.   

திருைமல எண்சணய் குதங்கள் எதிர்கவால்த-
தில் இலங்மக ்ெைவாகும் எனஹ்ற நவான கூறி-
யிருந்ஹதன. ஆனவால், ஒரு தனியவார் ஊ்டகம் 
சிங்கள்ததில் கூறிய செய்திமய ஆங்கில்ததில் 
த்்றவாக திரிவுப்படு்ததி, எண்சணய் குதங்-
கமள எதிர்கவால்ததில் இலங்மக மகப்பற-
றுசைன செய்தி ச்ளியிட்டிருந்தது. அந்த 
செய்திமய அடிப்பம்டயவாகக் சகவாண்டு இந்-
தியவாவின இரண்டு பிரதவான ப்ததிரிமககள் 
செய்தி ச்ளியிட்டிருந்ததவால் இந்திய உயஸ்-
தவானிகரம் சதளிவுப்படு்ததமல ் ழங்கியிருந்-
தது என்றவார்.   
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கிளிசநவாச்சி குறூப் நிருபர்

வீதிஹயவார்ததில் ைக்களவால் ம்க்கப்பட்டு 
வீதியவால் பயணிப்ப்ர்களவால் ்ழிபட்டு 
்ந்த பிள்மளயவார் சிமலமய கவாணவில்மல 
என சபவாது ைக்கள் சதரிவிக்கின்றனர்.

பூநகரி - ெங்குபிட்டி பவால்ததிறகு அருகில் 
இரண்டு ஆல ைரங்களுக்கு கீழ் ம்க்கப்-
பட்டிருந்த பிள்மளயவார் சிமலஹய க்டந்த 
சில தினங்களவாக கவாணவில்மலசயன சபவாது 
ைக்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

பிள்ளையா்ை 
காணவில்லை

ைவானிப்பவாய் தினகரன நிருபர்

சுகவாதவார பரிஹெவாதகரின அனுைதியினறி 
ைவாட்டிம்றச்சி கம்டக்கு ்ழங்கு்தறகவாக 
முச்ெக்கர்ண்டியில் ைவாட்டிம்றச்சிமய ஏற -
றிச்சென்ற முச்ெக்கர ்ண்டி ெவாரதிக்கும் ைவாட் -
டிம்றச்சி கம்ட உரிமையவாளருக்கும் தலவா 25 
ஆயிரம் ரூபவா அபரவாதம் விதி்தத நீதி்வான 
பணம் கட்்ட த்றின இரு்ருக்கும் 5 ைவாதம் 
சிம்ற்த தண்்டமனயும் விதி்ததுள்ளவார்.

யவாழ்.குருநகரில் உள்ள ைவாட்டிம்றச்சி 
கம்டக்கு ்ழங்கு்தறகவாக 97 கிஹலவா கிரவாம் 
ைவாட்டிம்றச்சிமய முச்ெக்கர ்ண்டியில் 
ஏறறிச் சென்ற ெவாரதியும் ைவாட்டிம்றச்சி கம்ட 
உரிமையவாளரும் அங்கு க்டமையில் ஈடுபட்-
டிருந்த சுகவாதவார பரிஹெவாதகர் அ.சுஹரஷ்குைவாரி -
்டம் அகப்பட்டுக் சகவாண்்டனர்.

இ்ர்களுக்கு எதிரவாக சதவா்டரப்பட்்ட ் ழக் -
கில் இரு்மரயும் குற்ற்வாளிகளவாக கண்்ட 
நீதி்வான இரு்ருக்கும் தலவா 25 ஆயிரம் 
ரூபவா அபரவாதம் விதி்ததது்டன பணம் செலு்த-
த்த த்றும் பட்ெ்ததில் இரு்ருக்கும் 5 ைவாதம் 
சிம்ற்த தண்்டமனயும் விதி்ததுள்ளவார்.

அனுமதியின்றி மாட்டி்ைச்சி
ககாண்டு கென்ைவருக்கு அபைாதம்

சுப்பிரைணியம் நிஷவாந்தன  

திருஹகவாணைமல எண்சணய் 
குதங்கள் சதவா்டர்பில் நவான 
ச்ளியிட்டிருந்த கரு்தமத 
இலங்மகயின தனியவார் ஊ்ட -
கசைவானறு ஆங்கில்ததில் திரி -
வுப்படு்ததி செய்தி ச்ளியிட்டி-
ருந்தமையவாஹலஹய வி்கவாரம் 
பூதவாகரைவாகியசதன அமைச்ெர் 
உதய கம்ைனபில சதரிவி்ததவார்.   

பவாரவாளுைன்ற்ததில் ஹநறறு 

திரும்லை எண்கணய் குதஙகள கதாடர்பில   

நான் வெளியிட்டிருந்த கருத்்த   
திரிவுப்படுததி வெய்தி  

கெடுந்தீவில மீனவர்
ெடலைம் மீட்பு

குறிகவாட்டு்வானில் இருந்து சநடுந்தீவு 
ஹநவாக்கிப் ப்டகில் பயணி்தத மீன்ர்கள் 
இரு்ர் கவாணவாைறஹபவாயிருந்த நிமலயில் 
ஒரு்ரது ெ்டலம் நயினவாதீவு க்டறபரப்பில் 
கண்ச்டடுக்கப்பட்டுள்ளதவாக சநடுந்தீவுப் 
சபவாலிஸவார் சதரிவி்ததுள்ளனர்.

அ்ர்கமள்த ஹதடி இரண்டு நவாட்க-
ளவாக ஹதடுதல் பணி முனசனடுக்கப்பட்்ட 
பணியில், நயினவாதீவு முமனக் க்டலிஹலஹய 
ஒரு்ரின ெ்டலம் கண்ச்டடுக்கப்பட்டுள் -
ளது. குறிகட்டு்வானிலிருந்து ஞவாயிறறுக்கி-
ழமை பிறபகல் 1.45 ைணிக்கு சநடுந்தீவுக் -
கு்த திரும்பிய மீன்ர்கள் இரு்ஹர இவ்வாறு 
கவாணவாைறஹபவாயிருந்தனர்.

சநடுந்தீவு ஆ்றவாம் ்ட்்டவார்தமதச் ஹெர்ந்த 
ைரியநவாயகம் அைலன ஹையன (்யது-20), 
சநடுந்தீவு 10ஆம் ்ட்்டவார்தமதச் ஹெர்ந்த 
ச்றவாபினென (்யது-40) ஆகிய இரு்ருஹை 
கவாணவாைறஹபவாயிருந்தனர். அ்ர்களில் சநடுந்-
தீவு ஆ்றவாம் ்ட்்டவார்தமதச் ஹெர்ந்த ைரியநவா -
யகம் அைலன ஹையன என்ற இமளஞனின 
ெ்டலம் கண்ச்டடுக்கப்பட்டுள்ளது. ைறம்றய -
்மர்த ஹதடும் பணி சதவா்டர்ந்து முனசனடுக்-
கப்படு்தவாக சநடுந்தீவுப் சபவாலிஸவார் சதரி-
வி்ததுள்ளனர்.

kPsg;ngwg;gl;l tpNrl ml;lu;dp jj;Jtk;
,y. 21-1/1> RNdj;uhNjtp tPjp> nfh`{ty vd;w ,lj;jpy; 

trpf;Fk;> Njrpa milahs ml;il ,y. 627752962X 
cila ngtu;yp kpn\y; [arpq;f (tpthfj;jpw;F Kd; 

n`d;wpf];) Mfpa ehd;> ,y. 5228 kw;Wk; 01-12-2013 

Mk; jpfjpAilaJk; nfhOk;G rhd;WWjp mYtyu;> mky; 

Vg;u`hk; `puhd;ah tpf;ukrpq;f [aNrfu mtu;fshy;> 131 

Mk; njhFjp 92 Mk; gf;fk; kw;Wk; ehs; Gj;jf ,y. 7473 y; 

04-12-2013 Mk; jpfjpad;W gjpTr;nra;ag;gl;L> ,y. 90> fhyp 

tPjp> nfhOk;G 03> nryhd; tq;fp ypkpl;nll; vd;w tpyhrk; 

kw;Wk; Njrpa milahs ml;il ,y. 600730380V cila 

rGf`tj;jNf jp];] ehdhaf;fhu vd;gtUf;F toq;fg;gl;l 

tpNrl ml;lu;dp jj;Jtj;ij kPsg;ngw;W uj;Jr; nra;tNjhL> 

,JKjw;nfhz;L 22-02-2021 k; jpfjp Kjy; mKYf;F tUk; 

tifapy; rGf`tj;jNf jp];] ehdhaf;fhu vd;gtupdhy; 

vdJ ml;lu;dp jj;Jtj;jpd; Ngupy; Nkw;nfhs;Sk; 

ve;jnthU eltbf;if my;yJ nraw;ghl;bw;F ehd; 

nghWg;Ngw;f KbahJ vd;gjid ,j;jhy; nghJ kf;fSf;F 

njuptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;

ngtu;yp kpn\y; [arpq;f (tpthfj;jpw;F Kd; n`d;wpf];)

2021 ngg;utup 22 Mk; jpfjp.

,yq;if rdehaf Nrhrypr FbauR murhq;fk;

ePh; toq;fy; mikr;R

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig

xg;ge;j ,y.: RMWWDP/Ph2-St1/SN/AFD/2020/01

2 Mk; fl;lk; - 1 Mk; gbKiw - ,uj;kyhd/ nkhwl;Lt 
fopTePh; mfw;wy; nraw;wpl;lk;

,uj;kyhd/ nkhwl;Lt gpuNjrj;jpw;fhd 
rhf;fil Nrfhpg;G tiyaikg;G ePbg;gpw;fhd 

tpiykD tpiykDtpw;fhd miog;G

jpfjp : 2021 ngg;Uthp 24 [tpiykDf;fSf;fhd toq;fy; jpfjp]

nraw;wpl;lg; ngah; :  ,uj;kyhd/ nkhwl;Lt fopTePh; mfw;wy; nraw;wpl;lj;jpd; 2 Mk; 

fl;lk; - 1 Mk; gbKiw.

IFB No.: .......................................................

1.  ,uj;kyhd/ nkhwl;Lt fopTePh; mfw;wy; nraw;wpl;l 2 Mk; fl;lk; - 1 Mk; gbKiw 
njhlh;ghd MFnrytpw;fhf Agence Francaise de Developpement ( “AFD”) ,lkpUe;J 
epjpfis ,yq;if rdehaf Nrhrypr FbauR murhq;fkhdJ ngw;Ws;sJ.  ,e;j 
epjpaq;fspd; ngWiffspd; gFjpnahd;iw ,uj;kyhd/ nkhwl;Lt gpuNjrj;jpw;fhd 
rhf;fil Nrfhpg;G tiyaikg;G ePbg;gpw;fhf xg;ge;jj;jpd; fPohd jFjpAs;s 
gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytopg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

2.  ,uj;kyhd/ nkhwl;Lt gpuNjrj;jpw;fhd rhf;fil Nrfhpg;G tiyaikg;G ePbg;gpd; 
eph;khzk; kw;Wk; g+h;j;jp nra;jy; (~~Ntiyfs; vd miof;fg;gLk;||) ,w;fhf jFjpAs;s 
tpiykDjhuh;fsplkpUe;J epiwNtw;Wk; Kftuhz;ik vd miof;fg;gLk; Njrpa 
ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rigapd; (NWSDB) rhh;ghf> mikr;ruitapdhy; 
epakpf;fg;gl;l ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ 
miof;fpd;whh;. 

 tpiykDf;NfhuyhdJ xU-gbKiw xU-jghYiw eilKiwia ghtpj;J rh;tNjr 
Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; %yk; elhj;jg;gLk;. Agence Francaise de Developpement 
(“AFD”) ,d; jFjpAs;s ts ehLfSk; ,e;j tpiykDf;Nfhuypy; gq;Nfw;fyhk;. 

3. Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ngw;W> ,yq;if> fy;fpir> 
nuk;gpsh;]; ghij> 213V> Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig> ,uj;kyhd/ 
nkhwl;Lt ,d; 2 Mk; fl;l 1 Mk; gbKiwapd; nraw;wpl;lg; gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

 njhiyNgrp ,y. :  +94 11 2737660    njhiyefy; ,y.: + 94 11 2715373

 kpd;dQ;ry; Kfthp : rmwwdp@gmail.com

4. tpz;zg;gjhhpapd; jiyg;Gf;fbjj;jpy; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw gpd;tUk; 
Kfthpf;F rkh;g;gpg;gjd; %yk;> 2021 ngg;Uthp 23 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; 
K.g. 9.30 kzpf;Fk; gp.g. 3.30 kzpf;Fkpilapy; (cs;Sh; Neuk;) kPsspf;fg;glhj 
fl;lzkhf 300.00 m.I.nlh. my;yJ ,yq;if &ghtpy; epfuhd njhif kw;Wk; 
Vw;Gilajhd ngWkjp Nrh; thpia nuhf;fg; gzj;jpy; ,yq;if &ghtpy; my;yJ Njrpa 
ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rigapd; ngahpy; my;yJ ,yq;ifapy; nraw;gLk; 
tq;fpnahd;wpdhy; Nknyhg;gkpl;l tq;fpahsh;fspd; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l fhNrhiy 
gbtj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W nfhs;tdT 
nra;ag;glyhk;. 

 cjtp nghJ Kfhikahsh; (Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs;)>
 Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; fpis>
 Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig>
 fhyp tPjp> 
 ,uj;kyhd> 
 ,yq;if.
 njhiyNgrp/ njhiyefy; ,y.: +94-(0)-11-2635885
 kpd;dQ;ry; Kfthp: nwsdbtc@sltnet.lk/agmtenders@waterboard.lk

  J}jQ;ry; Nrita+lhf tpiykD Mtzq;fis mDg;GkhW tpz;zg;gpf;Fk; epWtdq;fs; 
Gfo;tha;e;j J}jQ;ry; NritAld; Kd;gzj;ijr; nrYj;jp Mtzq;fis ifNaw;W 
mth;fSf;F mDg;Gtjw;fhd Vw;ghLfis Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. mt;thwhd 
Ntisfspy;> tpiykD Mtzq;fis NfhUk; epWtdq;fs; tpiykD Mtzq;fis 
ifNaw;gjw;F mjpfhukspf;fg;gl;l fbjnkhd;iw mth;fsJ J}jQ;ry; Nritf;F 
toq;fy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gjhhpf;F mt;thW mDg;gg;gLk; Mtzq;fspd; jhkjkhd 
tpepNahfk; kw;Wk; ,og;gpw;fhd nghWg;ig Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; mgptpUj;jp 
rigahdJ vr;re;jh;g;gj;jpYk; Vw;f khl;lhJ. 

   tpiykDjhuh;fSf;fhd Kd;jifik ,y;iynad;gJld;> mjw;Fg; gjpyhf 
gpd;jifiknahd;W Nkw;nfhs;sg;gLk;. gpd;jifik jfTj;jpwdhdJ tpiykD 
Mtzq;fspd; iii  Mk; gphptpy; toq;fg;gl;bUg;gJld; mjid NkNyAs;s 3 Mk; 
ge;jpapy; toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

  Mtzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;F Kd;duhf> Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;> 
NkNyAs;s 3 Mk; ge;jpapd; fPo; toq;fg;gl;Ls;s KfthpapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzj;jpd; tpiykDjhuh;fSf;fhd gzpg;Giufs; kw;Wk; IV kw;Wk; V  Mfpa 
gphpTfis ftdkhf thrpf;FkhW mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;. 

5.  tpiykDjhuh;fSf;fhd gzpg;Giufs; kw;Wk; xg;ge;jj;jpd; nghJthd epge;jidfNs 
Agence Francaise de Developpement ( “AFD”) ,d; Vw;ghLfshFk;: Ntiyfspd; ngWif.

6.  2021 Nk 05 Mk; jpfjpad;W cs;@h; Neuk; K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F 
Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; tpiykD Mtzj;jpy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;s 
gbtj;jpYs;sthW 600>000 ANuhTldhd (MW ,yl;rk; ANuh) tpiykDg;gpizAld; 
,izf;fg;gl;L jiyth;> mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l ngWiff; FO> ngWifg; 
gphpT> ~~yf;jpa nkJu|| ePh; toq;fy; mikr;R> ,y. 35> Gjpa ghuhSkd;w tPjp> ngytj;j> 
gj;juKy;y> ,yq;if vd;w Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

7.  ,yq;if> gj;juKy;y> ngytj;j> Gjpa ghuhSkd;w tPjp> 35 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 
ePh; toq;fy; mikr;R> ~~yf;jpa nkJu||> ngWiff;fhf gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; 
rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; 
mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. 

8. jifik jfTj;jpwdhdJ gpd;tUkhW:

 (i)  jdpegh; epWtdk; my;yJ $l;LKaw;rpahfTs;s tpiykDjhuh; fle;j 10 tUlq;fspy; 
xt;nthd;Wk; 30 kpy;ypad; m.I.nlh. xg;ge;j ngWkjpapy; Mff; Fiwe;jJ 02 
(,uz;L) xg;ge;jq;fisahtJ g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> mitfspy; 
xd;W rhf;fil xg;ge;jkhftpUj;jy; Ntz;Lk;. Nkw;Fwpg;gpl;Ls;s 02 (,U) 
xg;ge;jq;fspy; ntspehl;L xg;ge;jf;fhuh;fshf ,Ug;gpd;> xd;whdJ jha;ehl;bw;F 
ntspNa ifNaw;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. midj;J (02) ,U xg;ge;jq;fSf;Fk; gzp 
g+h;j;jp nra;ag;gl;l gpd;duhd Nrit ehLdhpd; Vw;Wf; nfhs;sf;$ba rhd;wpjohdJ 
Njitg;gLk;. 

   $l;LKaw;rp xg;ge;jq;fspy; Fwpg;gpl;Ls;s gzpapd; tpfpjkhdJ epiwNtw;wg;gl;l 
Ntiyapd; tpfpj mbg;gilapy; mike;jpUf;Fk;. 

 (ii)  tpiykDjhuhpdhy; ifNaw;fg;gl;l Ntiyapd; Nehf;fkhdJ gpd;tUtdtw;iw 
mlf;fpAs;sjhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. Supplying and laying of at least 50 km of gravity 
– diameters vary from 160 mm upto 600 mmin not more than 02(two)  contracts within 
the time period stipulated in above (i).  ,uz;bnyhU xg;ge;jkhdJ epfuhd mstpy; 
epiwNtw;wg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

 (iii)  fle;j 5 tUlq;fspy; Mff; Fiwe;j tUlhe;j ruhrhp epjpg;Gus;thdJ 30 kpy;ypad; 
m.I.nlhyuhftpUe;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 (iv)  Nkw;Fwpg;gpl;Ls;sitfSf;F Nkyhf> Mtzj;jpy; tpjpf;fg;gl;Ls;s jFjpj;jd;ik 
kw;Wk; jifik jfTj;jpwDk; gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. 

jiyth;>

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig.

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig
,Wjp jPu;khd nghJ mwptpj;jy; 

cj;Njrpf;fg;gl;l fPo; ky;tj;J Xah ePu;j;Njf;f 

jpl;lj;jpw;fhd; Rw;whly; jhf;f kjpg;gPl;L mwpf;if (R.jh.k) 

Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; gpupT 23t (4) ,d; fPohd 

mwptpj;jy;

Nkw;$wg;gl;l Rw;whly; jhf;f kjpg;gPl;L mwpf;ifiaAk;> nghJkf;fspd; 

fUj;Jf;fisAk; mjw;fhd jpl;l MjuthsuJ gjpy;fisAk; Ma;T nra;jjd; 

gpd;du; kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigahdJ 1993 Mk; Mz;bd; 1 Mk; 

,yf;f Njrpa Rw;whly; rl;l (fUj;jpl;lq;fis mq;fPfupg;gjw;fhd mwptpj;jy; 

Kiw) xOq;Ftpjp 13 ,w;fikthf Fwpj;Jiuf;fg;gl;l epge;jidfs; tpNrl 

tpjpfSf;fikthf Nkw;$wg;gl;l nraw;wpl;lj;jpid eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd 

mq;fPfhuj;jpid nrayhsu;> ePu;g;ghrd kw;Wk; ePu; tsq;fs; Kfhikj;Jt 

mikr;R> ,y. 500> B. gp. [hah khtj;ij> nfhOk;G - 10. w;F toq;f 

jPu;khdpj;Js;sJ vd;gjid ,j;jhy; nghJkf;fs; ahtUf;Fk; mwpaj; jUfpNwd;.

gzpg;ghsu; ehafk; 

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig 

~~guprugpar"> 

,y. 104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 

gj;juKy;y.
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ePu; toq;fy; mikr;R

Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig
tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;

gpd;tUk; Ntiyfs; / toq;fy;fSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff; FO jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

,y. xg;ge;jj;jpd; ngau; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

Njit 

ahd 

tpiy 

kD 

gpiz

Njitahd jifik VAT cl;gl

kjpg;gplg;gLk;

nryT (&gh)

njhlu;G nfhs;s Ntz;ba egu; 

kw;Wk; Mtzq;fs;

toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; 

jpfjp

kw;Wk;

Neuk;

rptpy; Nfs;tpfs;

01 vUf;fyk;gpl;b ePH; toq;fy; jpl;lj;jpy; vUf;fyk;gpl;b ePH; 

Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpia eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y. RSC/N/T&C/GOSL/TP/ 
ERUKKALAM/2020/067

35,000/-+VAT
**

&gh 

1,500,000/-
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy; C4 my;yJ 

C3 kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT 
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

143.56 
kpy;ypad;

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885

17/03/2021
K.g. 10.00 

kzp

02 gj;Njfk ePH; toq;fy;  jpl;lj;jpd; gpuhe;jpa 

fsQ;rparhiyiag; GJg;gpj;jy;

xg;ge;j ,y. RSC(S)/P&C/C/RENOVATION/ B’GAMA/
RH/2020/49

12,500/-+VAT
**

&gh 

180,000/-
fl;bl eph;khzj; Jiwapy; C5 Kjy; C9  tiu kw;Wk; 

mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ 
xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

10.90 kpy;ypad; gp.x.ep. (njw;F)> 395> FkhuJq;f 
Kdpjhr khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw.

Tele:041-2229792  Fax  041-2224769

10/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

03 Kfhikahsh; (fk;g`h) gpuhe;jpaj;jpw;F uPVC Foha;fisg; 

gjpj;jy; - IIMk; fl;lk;

xg;ge;j ,y. RSC(W/N)/LAYING/GAM(RH)/2020/63

12,500/-+VAT
**

&gh 

343,800/-
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy; C5 Kjy; 

C9  tiu kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT 
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

22.92 kpy;ypad; gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  
mYtyfk;> ,y. 433/4A, fNzKy;y 

tPjp> fltj;ij. 

Tele:0112922129 Fax:0112922146

10/03/2021
K.g. 10.00 

kzp

04 fz;b tlf;F ghj;jJk;gu xd;wpizf;fg;gl;l ePh; toq;fy; 

jpl;lj;jpd; fPo; g+[hg;gpl;ba gphptpw;F Nkyjpf Foha; gjpj;jy; 

tPjpf;F ,lkhw;w N`hh;];fis ,izj;jy;

xg;ge;j ,y. KNPIWSP/WORK/PC-2/2020-88

6,000/-+VAT
**

&gh 

58,500/-
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy; C5 Kjy; 

C9  tiu kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT 
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

5.85 kpy;ypad; fz;b tlf;F ghj;jJk;gu ePh; toq;fy; 

jpl;lk;> NjePttr> g`y nfhz;lnjdpa> 

fl;Lf];njhl;l.

Tele : 081-2492287 Fax : 081-2492286

10/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

05 nkhduhfiyapYs;s Ntiyj; jsj;jpd; GJg;gpj;jy; 

Ntiyfs;

Rehabilitation of workshop at Monaragala
xg;ge;j ,y. RSC(UVA)/DGM(UVA)/REH/ 
MONARAGALA/2021/14

4,000/-+VAT &gh 

68,000/-
fl;bl eph;khzj; Jiwapy; C5 Kjy; C9  tiu kw;Wk; 

CIDA gjpT
4.5 kpy;ypad; Nfs;tpfs; gphpT> NjePttr> nkjphpa tPjp> 

gJis.

Tele: 0552230934 Fax: 0552230974

10/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

06 clnjd;d ePH; toq;fy; jpl;lj;jpy; Gjpa ,izg;Gfis 

toq;Fjy;

xg;ge;j ,y. RSC-C/CN/CIVIL/NC/ 
UDATHENNA/2021/002

12,500/-+VAT
**

&gh 

160,000/-
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy; C5 Kjy; 

C9  tiu kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT 
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

15.33 kpy;ypad; gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068     Fax: 081-2388027 
10/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

07 mk;gd;fq;f ePH; toq;fy; jpl;lj;jpy; Gjpa ,izg;Gfis 

toq;Fjy;

xg;ge;j ,y. RSC-C/CN/AMBANGAGA/2021/005

12,500/-+VAT
**

&gh 

250,000/-
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy; C5 Kjy; 

C9  tiu kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT 
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

24.99 kpy;ypad; gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068     Fax: 081-2388027 
10/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

08 Rj;jpfhpf;fg;glhj ghpkhw;w gpujhd cs;sPH;g;gpypUe;J `e;jhd 

ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F PE/DI Foha;fisg; gjpj;jy;

xg;ge;j ,y. RSC-C/CS/CIVIL/PL/KNPIWSP/
HANTHANA/2020/295

12,500/-+VAT
**

&gh 

198,000/-
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy; C5 Kjy; 

C9  tiu kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT 
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

19.7 kpy;ypad; gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068     Fax: 081-2388027 
10/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

09 ehTy ePH; toq;fy; jpl;lj;jpy; Gjpa Nrit ,izg;Gfis 

toq;Fjy;

xg;ge;j ,y. RSC/CN/CIVIL/NC/NAULA/2021/001

12,500/-+VAT
**

&gh 

200,000/-
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy; C5 Kjy; 

C9  tiu kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT 
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

19.93 kpy;ypad; gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068     Fax: 081-2388027 
10/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

10 Ky;Nygp`py;y cs;sPh;g;G ,lg;gug;ig nghpjhf;Fjy;

xg;ge;j ,y. RSC-C/CE(O&M)/KNPIWSP/ CIVIL/
AMPITIYA/2021/12

4,000/-+VAT &gh 

40,000/-
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy; C5 my;yJ 

C9 kw;Wk; CIDA gjpT
2.82 kpy;ypad; gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068     Fax: 081-2388027 
10/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

11 mk;gpl;ba> Ky;Nygp`py;yapYs;s ePH; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; 

njhFjpapd; Nkw;gug;gpw;F fbdkhd tbfl;bia eph;khzpj;jy;.

WSS xg;ge;j ,y. RSC-C/CE(O&M)/CIVIL/KNPIWSP/
AMPITIYA/2021/11

4,000/-+VAT &gh 

50,000/-
fl;bl eph;khzj; Jiwapy; C5 my;yJ C9  kw;Wk; 
CIDA gjpT 

3.5 kpy;ypad; gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068     Fax: 081-2388027 
10/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

2021-02-17Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. al;bEtu gk;gp ,y;yj;jpy; cj;Njr kpd; gpwg;ghf;fp miw kw;Wk; vhpnghUs; jhq;fpia eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y. KNPIWSP/WORK/PC-1/2020-89 -  ,e;jf; Nfs;tpf;fhd jFjpj; Njitg;ghLfs; gpd;tUkhW khw;wg;gl;Ls;sd vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;. ePH; toq;fy; kw;Wk; rhf;fil my;yJ fl;bl eph;khzj; 

Jiwapy; C5 Kjy; C9  tiu kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

M&E Nfs;tpfs;
12 gpafk ePH; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpf;F Sludge Feeding  

gk;gpfis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy; kw;Wk; epWTjy;

xg;ge;j ,y. RPC/WP/W/BIY/M&E/RH/2020/25R

4,000/-+VAT  &gh 

42,000/-
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs;

gpujpg; nghJ Kfhikahsh;> (Nkw;F – cw;gj;jp)> 

NjePttr> cLKy;y tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.

Tele:0112418532  Fax:0112549199

17/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

13 NjePtt rigapd; gpxep mYtyfj;jpy; kw;Wk; mjd; 

Jizg;ghfq;fis epWTtjw;fhd tUlhe;j guhkhpg;G EMC 
VNX 5200 Storage Unit kw;Wk; xj;Jiog;G NritfSf;fhd 

cld;gbf;if 

xg;ge;j ,y. W-S/P&C/AGREE (IT)/DGM/
O&M/2020/88R-01

4,000/-+VAT  &gh 

41,500/-
epfuhd Ntiyfspy; Mff; Fiwe;jJ 05 tUl fhy 

mDgtk; kw;Wk; ,yq;ifapy; EMC jahhpg;GfSf;F 

gq;Fjhuh;fshd tpiykDjhuh;fs;

gp.x.ep. (WS), NjePttr> ,y. 07> mq;Fyhd ];Nl\d; 

tPjp> 

mq;Fyhd> nkhul;Lt.

Tele/Fax: 0112730341, 0112224888

11/03/2021
K.g. 10.00 

kzp

14 Nguhjid gy;fiyf;fof ePH; toq;fy; jpl;lj;jpYs;s Nky; 

`e;jhd ngf;Nf[; ePH; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpf;F 

Pumping Sets, Air Blowers , Chemical Dosing System, 
Chlorination System kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; 

kw;Wk; epWTjy;.

xg;ge;j ,y. RSC-C/M&E/S&I/PUMPS/ RECH(UOP)/
UPPERHANTHANA/2021/07

12,500/-+VAT  
**

&gh 

200,000/-
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068     Fax: 081-2388027 
gpujhd Kfhikahsh; (M&E) mYtyfj;jpy; 2021-03-

08Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tpf;F Kd;duhd 

$l;lk; ,lk;ngWk;.

17/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

15 al;bEtu ePH; toq;fy; jpl;lj;jpYs;s jTyhfy g+];lh; gk;gp 

epiyaj;jpw;F 60 Kva Prime Sound Proof Generator set  xd;W 
kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;.

xg;ge;j ,y. RSC-C/M&E/GEN/REH/UDU/ 
YATINUWARA/2021/29

4,000/-+VAT  &gh 

45,000/-
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs;

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068     Fax: 081-2388027 
gpujhd Kfhikahsh; (M&E) mYtyfj;jpy; 2021-03-

08Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tpf;F Kd;duhd 

$l;lk; ,lk;ngWk;.

17/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

16 Nguhjid gy;fiyf;fof ePH; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Sludge 
Scraper Kiwikia tbtikj;jy;> toq;Fjy; kw;Wk; 

epWTjy;.

xg;ge;j ,y. RSC-C/M&E/S&I/SCRAPER/ RECH(UOP)/
UNIVERSITY/2021/16

6,000/-+VAT  
**

&gh 

94,200/-
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068     Fax: 081-2388027 
gpujhd Kfhikahsh; (M&E) mYtyfj;jpy; 2021-03-

08Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tpf;F Kd;duhd 

$l;lk; ,lk;ngWk;.

17/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

toq;fy; Nfs;tpfs;

17 mk;gj;jiy> Gjpa ePH; Rj;jpfhpg;G nghwpj; njhFjpf;F kzy; 

tbfl;bia toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;.

xg;ge;j ,y. RPC/WP/G/AMB/CIVIL/O&M/2021/04

2,000/-+VAT  &gh 

20,000/-
epfuhd xg;ge;jj;jpy; mDgtk; tha;e;j epWtdq;fs; gpujpg; nghJ Kfhikahsh;> (Nkw;F – cw;gj;jp)> 

NjePttr> cLKy;y tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.

Tele:0112418532  Fax:0112549199

17/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

18 30>000 njhd; mYkpdpak; ry;Ngw;iw toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy;.

xg;ge;j ,y. SUP&MM/CHEM/ALUM-03/2020/25

35,000/-+VAT  
**

&gh 

1,700,000/-
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp 

tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885

17/03/2021
K.g. 10.00 

kzp

19 Kfhikahsh; (nfhOk;G njw;F) gpuhe;jpaj;jpw;F 

JUg;gpbf;fhj cUf;fpyhd Repair Clamps fis toq;Fjy; 

kw;Wk; tpepNahfpj;jy; - tUlhe;jj; Njitg;ghLfs; - 2021

xg;ge;j ,y. WC/SS/M(C-S)/R.CLAMP/2020/201-O&M

4,000/-+VAT  &gh 

64,000/-
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs;

gp.x.ep.  (W-C),  ,y. 175A,  fYnjhl;l fl;blk;> ehty 

tPjp> ENfnfhl. 

Tele:/Fax: 011- 2856420-3

10/03/2021
K.g. 10.00 

kzp

2021-02-17Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. Multi-Angle Workshop Hydraulic Heat Fusion HDPE Pipe Tube Elbow Tee Cross- Tee Fittings Fabricating Butt Welding ,ae;jpuk; vd;gtw;iw toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy; - xg;ge;j ,y. NWSDB/M&E/HDPE MULTI ANGLE BWM/EUQIPM/01 - ,e;jf; Nfs;tpf;fhd kPsspf;fg;glhj fl;lzk; ~~&gh 12>500.00|| Mfj; jpUj;jg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

,ae;jpuq;fis thliff;fkh;j;Jjy;

20 nghyd;dWit gpuhe;jpaj;jpw;F JCB ,ae;jpunkhd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y. O&M/NC/DGM/HV-JCB/POL-
REGION/2021/041

6,000/-+VAT  
**

&gh 

85,500/-
JCB Nrit toq;Feh;fs; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

gp.x.ep (tlkj;jp)> nfhlNf khtj;ij> mDuhjGuk;.

Tele : 025-2235993     Fax: 025-2225609
17/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

Nritf; Nfs;tpfs;

21 fe;jhid ePH; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;  njhFjp kw;Wk; vy;yfe;j 

ePH;j;Njf;f ,lg;gug;gpw;fhd Rj;jpfhpg;G kw;Wk; guhkhpg;G 

Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y. RPC/WP/S/KAN/CIVIL/ O&M/2021/07

6,000/-+VAT  
**

&gh 

89,750/-
epfuhd xg;ge;jj;jpy; mDgtk; tha;e;j epWtdq;fs; 

kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT 

gpujpg; nghJ Kfhikahsh;> (Nkw;F – cw;gj;jp)> 

NjePttr> cLKy;y tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.

Tele:0112418532  Fax:0112549199
n`huz fe;jhd ,y; 2021-03-10Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; ,lk;ngWk;.

17/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

22 uhfy ePH; toq;fy; jpl;lj;jpw;fhd Rj;jpfhpg;G kw;Wk; guhkhpg;G 

Nrit xg;ge;jq;fs;

xg;ge;j ,y. RSC-C/CE/SER/O&M/RAGALA/2020/48

4,000/-+VAT  &gh 

46,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068     Fax: 081-2388027 
khtl;lg; nghwpapayhsh; (Etnuypah) mYtyfj;jpy; 

2021-03-08Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tpf;F 

Kd;duhd $l;lk; ,lk;ngWk;.

10/03/2021
gp.g. 2.00 

kzp

jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s www.drc.gov.lk ,izajsj;jpy; epfo;epiy (online) Clhf fk;gdp gjpthsUld; gjpT nra;J nfhs;sTk;. (“**” vdf; FwpaPL ,lg;gl;l Nfs;tpfSf;F kl;Lk;) gjpT nra;J nfhs;tjw;F 

gmail gad;gLj;j Ntz;Lnkd NkYk; jaTld; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.

KbTj; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; kw;Wk; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpyhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 

Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lj;jpNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

rKfk; je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs;; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

jiyth;> 

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.
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tiuaWf;fg;gl;l tpaYt gy Nehf;Ff; $l;LwTr; rq;fk;
fe;jnfl;ba

1.  gpd;tUk; ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s eph;khz NtiyfSf;F jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis ngWiff; FOtpd; jiyth; 

miof;fpd;whh;.

eph;khzj;jpd; ngah; Njitahd 

CIDA juk;
xg;ge;jf; 

fhyk;

Njitahd tpiykDg;  

gpiz Kwp

kPsspf;fg; 

glhj 

tpiyf;Nfhuy; 

Mtzf; 

fl;lzk;

gpiz Kwpj; 

njhif (&gh)

nry;Ygbf; 

fhyk;

fe;jnfl;batpy; jw;nghOJs;s 

vhpnghUs; epug;Gk; epiyaj;ij 

Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; GJg;gpj;jy;

C-6 my;yJ 

mjw;F Nky; 

fl;blq;fs;

6 

khjq;fs;

277>000.00 2021 Nk 26 3>500.00

2.  tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; eilKiwapd; fPo; ,lk;ngWk;. vt;thwhapDk; 

Cth khfhz eph;thf vy;iyf;Fs; gjpT nra;J nfhz;Ls;s tpiykDjhuh;fSf;F tiuaWf;fg;gl;Ls;sJ.

3.  xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;F> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahsh; gl;bay;gLj;jg;glhjtuhf 

,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; (CIDA) fl;bl eph;khzj; 

Jiwf;fhf Nkw;Fwpg;gplg;gl;l juj;jpw;fhd gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; 

4.  ,e;j tpiyf;Nfhuy; ~~1987 ,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;||jpdhy; eph;tfpf;fg;gLtjdhy; nghJ 

xg;ge;jq;fs; gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l nry;YgbahFk; rhd;wpjio tpiykDjhuh;fs; tpiykDf;fSld; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,ij g+h;j;jp nra;aj; jtwpdhy; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLtjw;F VJthfyhk;.

5.  tpiykD Mtzj;jpd; 4Mk; gphptpy; jifikj; Njitg;ghLfs; jug;gl;Ls;sd. Nkyjpf jfty;fs; 5Mk; 

gphptpy; toq;fg;gl;Ls;sd.

6.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis fe;jnfl;ba> t/g tpaYt gyNehf;Ff; $l;LwTr; 

rq;fj;jpd; jiythplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 0552245985) kw;Wk; tpiykD Mtzq;fis 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

7.  Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpj;Jf; fhl;lg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 2021 ngg;uthp 24Mk; jpfjp Kjy; 

2021 khh;r; 9Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapyhd fhyj;jpy; nrYj;jp kw;Wk; 

fe;jnfl;ba> t/g tpaYt gyNehf;Ff; $l;LwTr; rq;fj;jpd; jiytUf;F vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; 

xd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfis nuhf;fg; gzkhf nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

8.  tpiykDf;fis 2021 khh;r; 10Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; jiyth;> t/g tpaYt 

gyNehf;Ff; $l;LwTr; rq;fk;> fe;jnfl;ba vDk; Kfthpf;F xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. gpe;jpa tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. rKfk; je;Js;s tpiykDjhuh;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 

tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk; cld; jpwf;fg;gLk;.

9. tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gl;l ,Wjp ehs; Kjy; 77 ehl;fSf;F nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

10.  rfy tpiykDf;fSlDk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; 

toq;fg;gl;l tpiykDg; gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

t/g tpaYt gyNehf;Ff; $l;LwTr; rq;fk;>

fe;jnfl;ba.

055-2245985

2021 ngg;uthp 24Mk; jpfjp.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;
tl kj;jpa khfhzk;

nghJf; fy;tp GJg;gpj;jy; nraw;wpl;lk;

Nfs;tpf;fhd miog;G (IFB)

fzpj cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;jy;

01.  tl kj;jpa khfhzj;jpd;> khfhz fy;tpj; jpizf;fsk; rhHghf jpizf;fs ngWiff; FOtpd; 

jiytuhy; fPo;f;fhZk; fzpj cgfuzq;fisj; nfhs;tdT nra;tjw;fhf jifik kw;Wk; jpwd; cs;s 

Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

cUg;gb 

,y.

xg;ge;j ,yf;fk; cUg;gbapd; ngaH msT Nfs;tpg; gpizapd; 

ngWkjp (,yq;if 

&gh)

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; 

(,yq;if &gh)

01 NCP/ED/AC/
PC/2021/15

Muk;g fzpjk; fUtpj; 

njhFjpfs;

27 58>500.00 3500.00

,ul;ilf; fzpjk; fUtpj; 

njhFjpfs;

27

02.  Njrpa Nghl;b Nfs;tpNfhuy; nraw;ghl;bd; Clhf ,f; Nfs;tpNfhuy; elj;jg;gLk;.

03.  xg;ge;jq;fs; toq;Ftjw;F jifik ngWtjw;F ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuHfs; mgfPHj;jpahNdhH gl;baypy; 

,lk;ngwhJ ,Ug;gJld; rl;luPjpahd mjpfhhpapdhy; toq;fg;gLk; Fwpj;j Jiwapyhd nry;YgbahFk; 

tpahghur; rhd;wpjo; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

04.  MHtk; fhl;Lfpd;w jifikAs;s Nfs;tpjhuHfSf;F Njitg;gLk; Nkyjpf tpguq;fis tlkj;jpa khfhz 

khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; gpujk fzf;fhsH (njhiyNgrp - 025-2222432) ,lk; ngw;Wf;nfhs;sKbtJld;> 

mk; KfthpapNyNa mYtyf Neuq;fspy; (K.g. 9.00 kw;Wk; gp.g. 3.00 ,w;F ,ilapy;) 2021.03.15k; jpfjp 

tiu> Nfs;tp Mtzq;fisg; ghPrpj;Jg; ghHf;fyhk;.

05.  jifik Njitg;ghLfs; Nfs;tp Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.

06.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jp kw;Wk; mEuhjGuk; tl kj;jpa khfhzj;jpd; khfhz fy;tpj; 

jpizf;fsj;jpd; gpujk fzf;fhsUf;F vOj;J%y tpz;zg;gnkhd;iwr; rkHg;gpj;J> MHtk; fhl;Lfpd;w 

Nfs;tpjhuHfSf;F Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;l KOikahd Nfs;tp Mtzj; njhFjpia 2021.03.15k; 

jpfjp gp.g. 3.00 tiu nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhf Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

07.  Nfs;tpAld; Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; ngWkjpf;F Nfs;tpg; gpiz ,Ug;gJld; mjid 

,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mDkjpf;fg;gl;l tHj;jf tq;fpapypUe;J tpepNahfpf;fg;gLk; epge;jidaw;w 

Nfs;tpg; gpiznahd;whf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. ,y;iynadpy; mjid fhrhfr; nrYj;jyhk;. Fwpj;j tq;fpg; 

gpiz> Nfs;tp Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gLk; jpdk; tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. mj;Jld;> ehl;bw;Fs; 

khw;wpf;nfhs;sf; $bajhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

08.  g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpfs; ~%yg; gpujp| kw;Wk; ~efy; gpujp| vd ,U gpujpfshfj; jahhpf;fg;gl 

Ntz;baJld;> mt; ,U gpujpfisAk; NtW NtW nghwpaplg;gl;l ciwfspy; ,l;L mt; ciwfis kPz;Lk; 

nghwpaplg;gl;l jdp ciwapy; ,l;L mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~fzpj cgfuzq;fisf; nfhs;tdT 

nra;jy;| vd;W xg;ge;j ,yf;fj;ijf; Fwpg;gpl;L rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

09.  g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpfis mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L my;yJ 

jiytH> ngWiff; FO> khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;> fil 12> tl kj;jpa khfhzk;> mEuhjGuk; vd;w 

Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gp 2021.03.16 gp.g. 1.00 ,w;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk; jhkjkhd 

Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. Fwpj;j Vw;Wf;nfhs;Sk; fhyk; Kbtile;jTld;> tUif jUtjw;F MHtk; 

fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfs; my;yJ mtHfsJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; fpilj;Js;s 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

10.  fpilj;Js;s Nfs;tpfspy; xd;W my;yJ rfyijAk; my;yJ xg;ge;jq;fs; toq;Ftjw;F Kd; vt;NtisapYk; 

Vw;Wf;nfhs;tjw;F my;yJ epuhfhpg;gjw;F cs;s chpik jpizf;fs ngWiff; FOtpw;F chpaJld; mjd; 

fhuzkhf> Nfs;tpjhuH/ Nfs;tpjhuHfSf;F ve;jf;flg;ghLk; my;yJ nghWg;Gk; ,y;iy mj;Jld; mt;thW 

jPHkhdk; vLg;gjw;F fhuzkhd tplaq;fs; gw;wp njhptpg;gjw;Fk; ve;jf; flg;ghLk; ,y;iy.

jiytH>

jpizf;fs ngWiff; FO>

khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;>

tlkj;jpa khfhzk;>

mEuhjGuk;.

2021.02.24

ngWif mwptpj;jy;

tpiyNfl;Gf;fhd miog;G
t/g RahjPd njhiyf;fhl;rp Nrit

Broadcast IT Local Area Network Equipment/ 

cgfuzq;fs; nfhs;Kjy; nra;ag;gLjy;
tpiyNfhuy; ,yf;fk; : ITN/Q/42/2020

t/g RahjPd njhiyf;fhl;rpr; Nritapd; ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; Broadcast IT 
Local Area Network Equipment/Switches cgfuzq;fis nfhs;Kjy; nra;tjw;fhf 

cw;gj;jpahsh;fsplkpUe;J mth;fsJ mjpfhuk; ngw;w Kfth;fsplkpUe;J my;yJ 

mjpfhuk; ngw;w tpepNahf];jh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiyNfl;Gfs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

t/g RahjPd njhiyf;fhl;rp Nritapd; KfhikahsUf;F (toq;fy;) vOj;J %y 

Nfhhpf;if tpLg;gjd; %yk; kw;Wk; kPs; nrYj;jg;glhj &gh> 12>500 (8% tw; thpAld; 

$ba) fl;lzk; gzj;jpd; %yk; nrYj;jp chpa tpiyNfl;Gg; gj;jpuq;fis 2021 khh;r; 

16Mk; jpfjp gp.g.3.00 kzp tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; ngw;Wf; nfhs;s KbAk;.

,jw;fhd g+h;thq;f tpiyNfl;Gf; $l;lk; 2021 khh;r; 09 Mk; jpfjp K.g.10.30 kzpf;F t/g 
RahjPd njhiyf;fhl;rpr; Nritapd; gj;juKy;iy> tpf;fpukrpq;fGutpy; mike;Js;s 

jiyikafj;jpy; elj;jg;gLk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;fhf t/g RahjPd njhiyf;fhl;rpr; Nritapd; www.itn.lk 
tiyj;jsj;jpw;Fg; gpuNtrpf;fTk;.

jiyth;>

ngWiff;FO> 

t/g RahjPdnjhiyf;fhl;rp Nrit>

tpf;fpukrpq;fGu>

gj;juKy;iy



192021 பெப்ரவரி 24 புதன்கிழமை 24–02–2021

,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

gz;lhutis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 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;

PRO/ 128 fjpuNty; NtyhAjk; 

jHkypq;fk;

Mk; jHkypq;fk; ,e;jpuhzp 

69/251> fhf;fh jPT> 
kl;lf;Fop> 

nfhOk;G -15

jpfjp:19.02.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gz;lhutis khtl;l ePjpkd;wk;

`pq;Fuf;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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/44/20 tyfk;gyNf tpd;rd; 

rpy;th

,y. 1/609> 
nkjfk;Gu> nkjphp-

fphpa

,y;iy gpNukyjh fk Mur;rp

,y. 1/609> nkjfk;Gu> 
nkjphpfphpa

jpfjp: 2020.12.03  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: `pq;Fuf;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;

Breaking
boundaries

The Country’s 
largest

recruitment
database

For
jobseekers

www.observerjobs.lk

(28 ஆம் ெக்கத் பதொடர்)

,yq;if Njrpa itj;jparhiy
nfhOk;G – 10

ngWif mwptpj;jy;
,yq;if Njrpa itj;jparhiyapYs;s fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s gzpfis Nkw;nfhs;tjw;F ,f;lhl; gjpitf; nfhz;Ls;s xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; miof;fg;gLfpd;wd. ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; rpwhg;gH gphptpw;F> kPsspf;fg;glhj tpiykDg; gbtf; fl;lzkhf 

2>500.00 &ghitr; nrYj;jp 2021.02.24Mk; jpfjp K.g. 9.00 Kjy; 2021.03.10Mk; jpfjp gp.g. 3.00 tiu> gpujhd fzf;fhsH mYtyfj;jpypUe;J tpiykD 

Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fisj; jghYiwapy; ,l;L  Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J> Ntiyapd; ngaiu ciwapd; ,lJ gf;f 

Nky; %iyapy; Fwpj;J gjpTj;jghypy; fPNoAs;s Kfthpf;F 2021-03-12Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 

my;yJ gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;L cldbahfNt 

jpwf;fg;gLnkd;gJld; mt;Ntisapy; xg;ge;jf;fhuh;fs; my;yJ mth;fspd;; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; rKfkspf;fyhk;.

Ntiy kjpg;gPl;Lr; 

nryT &gh

juk; kPsspf;fg; 

gLk; gpiz 

Kwp &gh

kPsspf;fg; 

glhj Nfs;tpg; 

gbtf; fl;lzk; 

&gh rjk;

fUj;Jf;fs;

32Mk; ,yf;f thh;l;bd; $iu> rPypq; 

kw;Wk; kpd;rhu Kiwikapd; GJg;gpj;jy; 

Ntiyfs;

(AC-1/88/2020)

9>237>819.00

tpNrlj;Jtk;: fl;bl 

eph;khzj; Jiwapy;;

C7 my;yJ mjw;F Nky; 

kw;Wk; kpd;rhuk; kw;Wk; 

nghwpKiw Nritfspy; 

EM 04 my;yJ mjw;F 

Nky;

150>000.00 2>500.00

kjpg;gPL nra;ag;gl;l tpiykD 

5>000>000.00

&ghtpw;F Nkw;gbd;> tpiykD

Mtzq;fis ifNaw;Fk;NghJ 

nghJ xg;ge;j gjpthsh; 

rhd;wpjior; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

itj;jpah; lgps;a+. Nf. tpf;fpukrpq;f>

jiyth;> ngWiff; FO>

,yq;if Njrpa itj;jparhiy>

nfhOk;;G-10.

 

ePu; toq;fy; mikr;R
Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig

tpiyf;NfhuYf;fhd fhyj;ij ePbj;jy;
 Nkw;F gpuhe;jpak;> tlf;F / kj;jpa> gpujhd fsQ;rparhiy kw;Wk; 

njw;F / fpof;F gpuhe;jpaq;fSf;F VOLUMETRIC DISPLACEMENT 
TYPE 15 MM (1/2”) tPl;L ePH; khdpfis toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy;.

xg;ge;j ,yf;fq;fs;: 
DGM/M&E/WM/15/2020/08(W)

DGM/M&E/WM/15/2020/10(NC)
DGM/M&E/WM/15/2020/11(S)

DGM/M&E/WM/15/2020/09(SE)
2020 brk;gh; 16Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ.

gpd;tUk; Nfs;tpfSf;fhd KbTWj;Jk; jpfjpfs; ePbf;fg;gl;Ls;sd vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

,y. tpguq;fs; ePbf;fg;gl;l jpfjp

01 Nkw;Fg; gpuhe;jpaj;jpw;F 22>500 vz;zpf;ifahd Volumetric 
Displacement Type 15 Mm (1/2”) tPl;L ePH; khdpfis toq;Fjy; 

kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

CONTRACT NO.: DGM/M&E/WM/15/2020/08(W)

2021 khh;r; 

01Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzp 

tiu

02 tlf;F/kj;jpa gpuhe;jpaq;fSf;F 22>500 vz;zpf;ifahd Volumetric 
Displacement Type 15 Mm (1/2”) tPl;L ePH; khdpfis toq;Fjy; 

kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

CONTRACT NO.: DGM/M&E/WM/15/2020/10(NC)

2021 khh;r; 

01Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzp 

tiu

03 gpujhd fsQ;rparhiyf;F 22>500 vz;zpf;ifahd Volumetric 
Displacement Type 15 Mm (1/2”) tPl;L ePH; khdpfis toq;Fjy; 

kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

CONTRACT NO.: DGM/M&E/WM/15/2020/11(S)

2021 khh;r; 

01Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzp 

tiu

04 njw;F/ fpof;F gpuhe;jpaq;fSf;F 22>500 vz;zpf;ifahd Volumetric 
Displacement Type 15 Mm (1/2”) tPl;L ePH; khdpfis toq;Fjy; 

kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

CONTRACT NO.: DGM/M&E/WM/15/2020/09(SE)

2021 khh;r; 

01Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzp 

tiu

jiyth;>
Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Nfs;tp ,y.: NSB/PT/ITE/2021/02

Supply, Installation, Commissioning & Maintenance of Web
Application Firewall for National Savings Bank

Web Applica  on Firewall with replica  on & High Availability Clusters  vd;gjd; toq;fYf;fhf 
,yq;ifapYs;s Gfo;tha;e;j Kjd;ik cw;gj;jpahsh;fs;/ toq;Feh;fsplkpUe;J 
Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; ,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd. 

ngWifapd; tpsf;fk; Web Applica  on Firewall
ngWif Kiwik Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; (NCB)
Vw;Gilajhd kPsspf;fg;glhj 
Nfs;tpf; fl;lzk;

8>000 &gh

rkh;g;gpf;f Ntz;ba tpiykD 
cj;juthj ngWkjp

300>000 &gh

tpiykD Mtzq;fs; toq;fg;gLk; 
,Wjpj; jpfjp kw;Wk; Neuk;

2021.03.16 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F

Nfs;;tpia %Lk; jpfjp kw;Wk; Neuk; 2021.02.17 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F

tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021.03.08 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F

1.  KftnuhUtuhf my;yJ cgKftuhf> gpujpepjp my;yJ ve;jnthU Nfs;tpjhuUf;F 
ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhf my;yJ rhh;ghf Nfs;tpf;F Kd;duhf my;yJ Nfs;tp 
toq;fg;gl;l gpd;dh; nraw;gl tpUk;gpdhy; mth; jk;ik gjpT nra;jy; Ntz;Lnkd;gJ 
fl;lhakhdjhFk;.

2.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 255 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 
Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; toq;fy; gphptpd; toq;fy; KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf; 
nfhs;syhk;. Nfs;tpg; gbtq;fs; 2021.02.24 Mk;; jp;;fjpapypUe;J 2021.03.16 Mk; jpfjp 
tiuAk; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Ntiy ehl;fspy; 
K.g. 8.30 kzpf;Fk; gp.g. 2.30 kzpf;Fkpilapy; toq;fg;gLk;. 

3.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; Nfs;tpfis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 
Mff; Fiwe;jJ 120 ehl;fhl;b ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJk; 
th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J toq;fg;gl;lJk; NkNyAs;sthW Nfs;tpf;F chpj;jhd 
ngWkjpf;Fk; Njrpa Nrkpg;G tq;fpf;F Vw;Wf; nfhs;Sk; tifapyhd tq;fp 
cj;juthjk;/tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; chpa jpfjpapy; K.g. 10 kzpf;F 
cldbahfNt jpwf;fg;gLnkd;gJld; K.g. 10 kzpf;Fg; gpd;dh; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; 
tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gl;L jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;.

5.  ve;jnthU fhuzj;ijAk; Kd;itf;fhky; ve;jnthU my;yJ midj;J 
tpiykDf;fisAk; epuhfhpg;gjw;fhd chpikiaAk; tpiykDnthd;wpd; 
ghfnkhd;iw Vw;Wf; nfhs;tjw;Fkhd chpikia Njrpa Nrkpg;G tq;fpahdJ 
nfhz;Ls;sJ.

6. Nkyjpf tpguq;fis toq;fy; KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.
                                                                                                                                                                                                                    
jiyth; - $l;LU ngWiff; FO – cah;kl;lk;>
Njrpa Nrkpg;G tq;fp>
,y.: 255> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig
,Wjp jPu;khd nghJ mwptpj;jy; 

Muk;g Rw;whly; guprPyid (M.R.g) mwpf;if

fhypkhtl;lk; vk;gpypg;gpl;ba gpuNjr rigg;gpuptpy; 

mikatpUf;Fk; cj;Njrpf;fg;gl;l tptrha nkfh tya 

mgptpUj;jp nraw;wpl;lk; 

NjrpaRw;whly; rl;lj;jpd; gpupT 23t (4) ,d; fPohd mwptpj;jy;

Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; guprPyid (M.R.g.) mwpf;ifia Ma;T 

nra;jjd; gpd;du; kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigahdJ 22 etk;gu; 

2000 k; jpfjpad;W ntspaplg;gl;l 1159/22 Mk; ,yf;f tu;j;jkhdp 

mwptpj;jy; %yk; jpUj;jpaikf;fg;gl;l 1993 Mk; Mz;bd; 1Mk; 

,yf;f Njrpa Rw;whly; rl;l (fUj;jpl;lq;fis mq;fPfupg;gjw;fhd 

mwptpj;jy; Kiw) xOq;Ftpjp 9(i) ,w;fikthf 16k; khb ~~RFWgha||> 

gj;juKy;iyapy; mike;Js;s fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jpupif> kpsF> 

fWth> fuhk;G> ntw;wpiy. cs;spl;l rpWgapu;r;nra;if mgptpUj;jp> 

mit rhu;e;j njhopy;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp Nkk;ghL mikr;rpw;F 

Nkw;$wg;gl;l jpl;lj;jpid eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd mq;fPfhuj;jpid 

Fwpj;Jiuf;fg;gl;l epge;jidfs;> tpNrl tpjpfSf;fikthf toq;f 

jPu;khdpj;Js;sJ vd;gjid ,j;jhy; nghJkf;fs; ahtUf;Fk; 

mwpaj;jUfpNwd;. 2000 Mk; Mz;bd; 53tJ ,yf;f (jpUj;jpaikf;fg;gl;l) 

Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; nghJ Mtzkhf Nkw;$wg;gl;l Muk;g 

Rw;whly; guprPyid mwpf;ifahdJ kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigapd; 

E}yfj;jpy; cs;sJ.

gzpg;ghsu; ehafk; 

kj;jpaRw;whly; mjpfhurig 

~~guprugpar"> 

,y. 104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y.

fhzp RtPfupj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
1964Mk; Mz;by; jpUj;jg;gl;lgb fhzp 
RtPfhpj;jy; (jpUj;jr;) rl;l ,y: 28,d; 

7Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

Fwpg;G ,y. :- 

t/fhzp/02/RtP/769/t/fhzp/2/2796

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpgupf;fg; 

gl;Ls;s fhzp/fhzpfis RtPfhpg;gjw;F 

cj;Njrpf ;fg ;gl ;Ls;sJ. Nkyjpf 

tpguq;fSf;F jaT nra;J ,yq;if 

[dehaf Nrhrypr Fbaurpd; 03 ngg;uthp 

2021 Mk; jpfjpa 2213/27 Mk; ,yf;f 

murhq;f tu;j;jkhdpapd; gFjp IIIIg; 
ghu;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : Nky;

khtl;lk; : fSj;Jiw

gpuNjr nrayhsu; 

gpupT  : tyy;yhtpl;l

fpuhk Nrtfh; gphpT :  ,y.850b> ngytj;ij 

tlNkw;F

fpuhkk; : ngytj;ij

tiugl ,y :  ,.fp.t. 112/
gpw;Nru;f;if ,y.120> 

Jz;L ,y : 2746 (01 Jz;L)

tp];jPuzk; : 0.0065 n`f;lahu;

gpuNjr nrayhsu;. 

tyy;yhtpl;l

gpuNjr nrayfk;

tyy;yhtpl;l

19.02.2021

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;

fNdKy;y> eJdtj;j> ,y. - 439/17> vDkplj;jpy; 

trpf;Fk; ky;yt Mur;rpNf Njhd ,e;jpuhdp fky; 

mkurpq;` (,yq;if flTr;rPl;L ,y. - N-6713024) 
Mfpa vd;dhy; ntypNthpa> mk;guYt tlf;F> ,y. 

204/2> vDkplj;jpy; trpf;Fk; n`l;b Mur;rpNf fahd; 

kJrq;f (Njrpa milahs ml;il ,y. 851903054V) 
vd;gtiu vdJ mw;Nwhzp jj;Jtf;fhuuhf epakpj;j 

2019 nrg;lk;gH 13k; jpfjp Nuhk; ,d; ,yq;if J}

Jtuhyaj;jpd; nrayhsH rkd; ngNuuhtpdhy; 

vOjp cWjp nra;ag;gl;l mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 

2021 ngg;uthp 05Mk; jpfjp Kjy; ,uj;Jr; nra;J. 

,y;yhnjhopg;gjhf ,j;jhy; ,yq;if rdehaf Nrh\

yprf; FbauRf;Fk;. nghJ kf;fSf;Fk; mwptpg;gJld; 

2021 ngg;uthp 05k; jpfjp Kjy; Nkw;gb n`l;bMur;rpNf 

fahd; kJrq;f vd;gtH vd; rhHghf Nkw;nfhs;Sk; 

ve;j cld;gbf;iff;Fk; ehd; nghWg;Gf;$w khl;Nld; 

vd;gij mwptpf;fpNwd;.

2021 ngg;uthp 05Mk; jpfjp

ky;yt Mur;rpNf Njhd ,e;jpuhdp fky; 

mkurpq;`. ,y. 439/17> eJdtj;j> fNdKy;y. 



அமெரிக்காவின் மெக்காஸ் ெகாநிலகாத் -
தின் லும�காககில் ்ெந்த (21) நடெ -
ம�ற்ற எல்.எஸ்.சி உள்ள் மெய்வல்லுநர் 
ம்தகாெரில் ஆண்ளுக்கான உயரம் �காய்த -
லில் ்்ளமி்றங்கிய இலங்ட்டயச் ச்ர்ந்த 
உஷகான் தி்வங்் ம�சரரகா, குறித்்த ச�காட் -
டியில் புதிய இலங்ட் ்கா்தடனயுென் 
்தங்்ப் �்தக்ம் ம்வன்று அ்த்தினகார்.

இலங்ட்யின் முன்னகாள ்னிஷெ 
உயரம் �காய்தல் ்ம்பியனகான உஷகான், 
்தறச�காது அமெரிக்காவில் உயரம் 
�காய்தல் �யிறசி்ளுென் மெக்காஸில் 
உள்ள ஏ.எணட்.எம் ்வணி் �ல்்டலக -
்ழ்த்தில் செலதி் ்ல்விடய செற -
ம்காணடு ்வருகின்்றகார்.

இந்த நிடலயில், குறித்்த �ல்்டலக -
்ழ்த்தினகால் ஒழுங்கு ம்யயப்�ட்ெ 
Lone Star Conference உள்ள் மெய்வல் -
லுநர் ம்தகாெரில் ஆண்ளுக்கான உயரம் 
�காய்தலில் �ங்கும்காணெ அ்வர், 2.25 
மீற்றர் உயரத்ட்தத் ்தகாவி ்தங்்ப் �்தக்ம் 
ம்வன்்றகார்.

ச்காலூன்றிப் �காய்தலில் ஒலிம்பிக ்ம் -
பியடன வீழ்த்திய இலங்ட் ்வம்்கா்வளி 
வீரகாங்்டன

 இலங்ட் ச்தசிய உயரம் �காய்தல் ் ம்பி -
யனகான ெஞ்சு்ள குெகாரவினகால் 2016இல் 
செகாஹகாவில் நடெம�ற்ற ஆசிய உள்ள் 
மெய்வல்லுநர் ம்தகாெரில் நிடலநகாட்ெப் -
�ட்ெ 2.24 மீற்றர் ்கா்தடனடய ஐநது ்வரு -
ெங்்ளுககுப் பி்றகு உஷகான் முறியடித் -
்தகார். 

குறித்்த தி்றடெ ம்வளிப்�காட்டின் ்கார -
ணெகா் உஷகான் தி்வங்், உள்ள் உயரம் 
�காய்தலில் ்தனது அதிசி்றந்த உயரத் -
ட்தயும், குறித்்த ச�காட்டித் ம்தகாெரின் 
்கா்தடனயயும் முறியடித்து 2020-21 �ரு -
்வ்காலத்துக்கான உல் மெய்வல்லுநர் 
்தர்வரிட்யில் ஆண்ளுக்கான உயரம் 
�காய்தலில் 17ஆ்வது இெத்ட்தயும் ம�ற -
றுகம்காணெகார். 

ஆசியகாட்வ ம�காறுத்்தெட்டில் இந்த 

்வருெத்தில் இது்வடர ம்வளிப்�டுத்திய 
தி்றடெ்ளின் அடிப்�டெயில் இநதியகா -
வின் ச்தசேஸ்்வன் ்ங்்ருென் மு்தலிெத் -
ட்தயும் உஷகான் தி்வங்் �கிர்நதும்காண -
டுள்ளகார். 

இவ்வருெம் நடெம�்றவுள்ள 
செகாககிசயகா ஒலிம்பிக விழகாவுக்கான 
அடெவுெட்ெெகா் இலங்ட் மெய்வல் -
லுநர் ்ங்்த்தினகால் அறிவிக்ப்�ட்ெ 
2.22 மீற்றர் உயரத்ட்தக ்ெநது விட்ள -
யகாட்டுத்துட்ற அடெச்சினகால் முன்மன -
டுக்ப்�ட்டுள்ள ச்தசிய உயர்தி்றன் குழகாம் 
ெறறும் ச்தசிய மெய்வல்லுநர் குழகாத் -
திலும் அ்வர் இெம்பிடித்்தகார்.  ச�காட்டி -
யின் பி்றகு அருண �த்திரிட்ககு உஷகான் 
தி்வங்் ்வழங்கிய ம்வவியில்,

உணடெயில் இவ்வகா்றகானம்தகாரு 
தி்றடெடய ம்வளிப்�டுத்்த எனககு உ்தவி 
ம்ய்த �யிறசியகா்ளர் மரகாக டலட்டுககு 
நன்றி்ட்ளத் ம்தரிவித்துக ம்காளகிச்றன். 
அ்வருடெய தியகா்மும், உற்கா்மும் ்தகான் 
எனககு இந்த ம்வறறிடயப் ம�றறுகம்கா -
டுத்்தது. 

 எனது �ல்்டலக்ழ் -
மும் எனககு நிட்றய உ்தவி 
ம்ய்தது. 

எனச்வ, எதிர்்காலத்தில் 
நடெம�றுகின்்ற ெகாநில அ்ள-
விலகான ச�காட்டி்ளில் �ங்-
கு�றறி எனது தி்றடெ்ட்ள 
ம்தகாெர்நது ம்வளிப்�டுத்து-
்வ்தறகு எதிர்�கார்த்துளச்ளன் 
என குறிப்பிட்ெகார்.

நீர்ம்காழும்பு ெகாரிஸ் -
மெல்ல ்ல்லூரியின் 
�டழய ெகாண்வரகான 23 ்வய -
துடெய உஷகான் தி்வங்், 
இறுதியகா் 2019இல் நடெ -
ம�ற்ற ம்தற்காசிய விட்ள -
யகாட்டு விழகாவில் ஆண் -
ளுக்கான உயரம் �காய்தலில் 
ம்வளளிப் �்தக்ம் ம்வன்று 
அ்த்தினகார்.

இ்தடனயடுத்து, இலங்ட்யின் 
முன்னகாள ஒலிம்பிக ்ம்பியனும், உயரம் 
�காய்தலில் ஆசிய ்தங்்ப் �்தக்ம் ம்வன் -
்ற்வருெகான நகா்லிங்்ம் எதிர்வீரசிங்்த் -
தின் ்வழி்காட்ெலினகால் புலடெப்�ரி -
சில் ஒன்ட்றப் ம�றறுகம்காணடு ்ெந்த 
்வருெம் மு்தல் அமெரிக்காவில் உயரம் 
�காய்தலுக்கான செலதி் �யிறசி்ட்ள 
முன்மனடுத்து ்வருகின்்றடெ குறிப்பிெத் -
்தக்து. 

 ஆண்ளுக்கான உயரம் �காய்த -
லில் ெஞ்சு்ள குெகாரவின் இலங்ட் 
்கா்தடனடய உஷகான் தி்வங்், இந்த 
்வருெத்தில் முறியடிப்�கார் என அமெரிக -
்காவில் ்வசித்து ்வருகின்்ற நகா்லிங்்ம் 
எதிர்வீரசிங்்ம், ம்வவியில் ம்தரிவித் -
துள்ளகார். 

ஆண்ளுக்கான உயரம் �காய்தல் ச்தசிய 
்கா்தடனடய சுெகார் 14 ்வருெங்்ளுககு 
முன் ெஞ்சு்ள குெகார நிடலநகாட்டியதுென், 
அதில் அ்வர் 2.21 மீற்றர் உயரத்ட்தத் ்தகாவி -
யிருந்தடெ குறிப்பிெத்்தக்து. 

முதல் 20க்கு20 ப�ோட்டி:

இப�த்திரிகை அபஸோஸிபேட்்டட் நியூஸ் ப�ப�ர்ஸ் ஒப சிப�ோன் லிமி்டட் ைம�னிேரோல் கைோழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்தன மோவத்கதயிலுள்ள ப�க் ஹவுஸில் 2021 க�பரவரி மோதம 24ம திைதி புதன்கிழகம அச்சிட்டுப பிரசுரிக்ைப�ட்்டது.
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2021 க�பரவரி 24 புதன்கிழகம

திருச்காணெடல குறூப் நிரு�ர்

கிணணியகா ்கால்�ந்தகாட்ெ லீககின் ்வருெகாந்த 
ம�காதுககூட்ெம் ஞகாயிறறுககிழடெ (21) 
கிணணியகா நூல்்காடல ெணெ�த்தில் இலங்ட் 
்கால்�ந்தகாட்ெச் ்ம்செ்ளனத் ்தடல்வர் அநுர டீ 
சில்்வகா ெறறும் இலங்ட் ்கால்�ந்தகாட்ெச் ்ம் -
செ்ளன நிதிககுழுவின் ்தடல்வரும், பிரகாநதிய 
உட்த�ந்தகாட்ெ பிரதித் ்தடல்வரும். 

சிட்டி உட்த�ந்தகாட்ெக ்ழ்த்தின் ்தடல்வரு -
ெகான பு்வசனநதிரன்   ஆகிசயகாரின் பிர்ன்னத்து -
ென் நடெம�ற்றது. 

இப்ம�காதுக கூட்ெத்தில் லீககில் அங்்ம் ்வகிக -
கும் �திமனகாரு ‘ஏ’ பிரிவு ்ழ்ங்்ட்ளயும் �த்து 

‘பீ’ பிரிவு ்ழ்ங்்ட்ளயும் பிரதிநிதித்து்வப்�டுத்தி 
53 உறுப்பினர்்ள ்லநது ம்காணெனர். இவ்வரு -
ெகாந்த ம�காதுககூட்ெத்தில் 2021/2022 ்வருெத்துக -
்கான பின்்வரும் புதிய நிர்்வகாகி்ள ம்தரிவு ம்யயப் -
�ட்டுள்ளனர்.

்தடல்வர் -ஏ.எல்.எம்.நபீல், உ� டல்வர்்ள  - 
என்.எம் ஹரீஸ், ஏ.ச்.எம். ்றேகாஹிர், ஆர்.எப்.எம்.
நபீர், ச்கா.எெ. மநௌ�ர்,என்,எம். �காத்தி, ம்யலகா-
்ளர் -எம்.சீ.எெ. றிஸ்வி.

உ்தவிச் ம்யலகா்ளர் - ஏ.ஆர.எம்.நளீம், ம�காரு்ளகா-
்ளர் - ஓ.இம்தியகாஸ் ம்யலகா்ளரகா் ம்தரிவு ம்யயப்-
�ட்டுள்ள எம்.எஸ். ்பீயுல்லகா கிணணியகா உட்த�ந-
்தகாட்ெ லீககின் முன்னகாள   ்தடல்வரகா்வகார். 

நியூசிலகாநது வீரர் ்கான்ச்வ 59 �நதில் 99 
ஓட்ெங்்ள வி்ளகா், இஷ ச்காதி 4 விகம்ட் 
வீழ்த்்த மு்தல் ரி 20 ச�காட்டியில் அவுஸ்திசரலி -
யகாட்வ 53 ஓட்ெங்்ள வித்தியகா்த்தில் வீழ்த்தி-
யது நியூசிலகாநது.

நியூசிலகாநது - அவுஸ்திசரலியகா அணி்ளுககு 
இடெயிலகான மு்தல் ரி 20 ச�காட்டி சநறறு 
நடெம�ற்றது. நகாணயச்சுழறசியில் ம்வன்்ற 
அவுஸ்திசரலியகா �நது வீச்ட் ச்தர்வு ம்ய்தது.

அ்தன்�டி நியூசிலகாநது அணி மு்தலில் 
ச�ட்டிங் ம்ய்தது. ம்தகாெக் வீரர்்ள ெகார்ட் -
டின் ்ப்தில் (0), ம்யஃம�ர்ட் (1) ம்காற� 
ஓட்ெங்்ளில் ஆட்ெமிழந்தனர். அடுத்து 
்வந்த ்தடல்வர் ச்ன் வில்லியம்்ன் 12 ஓட் -
ெங்்ளுககு ம்வளிசயறினகார். இ்தனகால் 19 
ஓட்ெங்்ள எடுப்�்தறகுள நியூசிலகாநது 3 விக -
ம்ட்டெ இழந்தது.

அ்தன்பின் ்வந்த ச்த்வன் ்கான்ச்வ ஆட்ெமி -
ழக்காெல் 59 �நதில் 10 �வுணெரி, 3 சிக்ரு -
ென் ஆட்ெமிழக்காெல் 99 ஓட்ெங்்ள வி்ளகா் 
நியூசிலகாநது 20 ஓ்வரில் 5 விகம்ட் இழப் -
பிறகு 184 ஓட்ெங்்ள குவித்்தது. செனில் 

்காம்ஸ், ேய ரிச்்ர்ட்்ன் ்தலகா 2 விகம்ட் வீழ்த் -
தினர். பின்னர் 185 ஓட்ெங்்ள அடித்்தகால் 
ம்வறறி என்்ற இலககுென் அவுஸ்திசரலியகா 
்்ளம் இ்றங்கியது. நியூசிலகாநது அணியின் 
துல்லியெகான �நது வீச்்கால் அவுஸ்திசரலியகா 
துடுப்�காட்ெ வீரர்்்ளகால் ஓட்ெங்்ள குவிக் 
இயலவில்டல.

ம்தகாெக் வீரர் செத்யூ ்வசெ 12 ஓட்ெங்் -
ளிலும், ஆசரகான் பிஞ்ச் 1 ஓட்ெத்துெனும், 
சேகாஷ பிலிப்ஸ் 2 ஓட்ெத்துெனும் ம்வளிசய -
றினர்.

மிட்ம்ல் ெகார்ஷ 33 �நதில் 45 ஓட்ெங்்ள 
வி்ளகாசினகார். அ்தன்பின் ்வந்த கிம்ளன் செகஸ் -
ம்வல் 1 ஓட்ெத்துெனும், ெகார்்ஸ் ஸ்ெகாயனிஸ் 
8 ஓட்ெங்்ளிலும் ம்வளிசயறினர். இ்தனகால் 
அவுஸ்திசரலியகா 17.3 ஓ்வரில் 131 ஓட்ெங்் -
ளுககு ்்ல விகம்ட்டெயுெ இழந்தது.

இ்தனகால் நியூசிலகாநது 53 ஓட்ெங்்ள வித்-
தியகா்த்தில் ம்வறறி ம�ற்றது. நியூசிலகாநது 
அணியின் இஷ ச்காதி 4 விகம்ட்டும் டிம் 
்வுத்தி ெறறும் டிமரன்ட் ச�கால்ட் ்தலகா 2 
விகம்ட் வீழ்த்தினர்.

ஆஸியை 53 ஓட்டங்களால் 
வீழ்த்திைது நியூசிலாந்து

அமெரிக்காவில் ந்டந்்த மெய்வல்லுநர் ப�ாடடியில்
புதிை இலஙய்க சா்தயை �ய்டத்்த உஷான்

கிண்ணியா கால்பந்ாட்ட லீக்கின்
வரு்டாந் ப்பாதுக்கூட்டம்

(புத்்த்ளம் விச்ெ நிரு�ர்)

்ப்ர்மு்வ ெகா்காண ்ட�யின் ்தடல -
்வரும், இரத்தினபுரி ெகா்வட்ெ கிரிகம்ட் 
்ங்்த்தின் உ� ்தடல்வருெகான ்காஞ்்ன 
ேயரத்னவின் ்தடலடெயிலும், முயறசி-
யகாலும் இரத்தினபுரி, முத்து்வ, மெகானர-
வில பிரச்த்த்தில் ்ர்்வச்த் ்தரத்திலகான 
்்ல ்வ்தி்ட்ளயும் ம்காணெ கிரிகம்ட் 
விட்ளயகாட்டு டெ்தகானம் ஒன்ட்ற நிர்ெகா-
ணிப்�்தற்கான �ணி்ள 2017.02.26ம் 
தி்தி ஆரம்பித்து ட்வக்ப்�ட்ெது.

இந்த விட்ளயகாட்டு டெ்தகானத்தின் நிர் -
ெகாணப் �ணி்ள ம்தகாெர்பில் ஆரகாயநது 
�கார்ப்�்தற்கா் ்காஞ்்ன ேயரத்னவின் 
அடழப்பில் ஸ்ரீலங்்கா கிரிகம்ட் நிறு்வ -
னத்தின் ்தடல்வர் ஷம்மி சில்்வகா ெறறும் 
கிரிகம்ட் நிறு்வனத்தின் அதி்காரி்ளும் 
அணடெயில் அங்கு ்ண்காணிப்பு விே-
யத்திடன செறம்காணெனர்.

இ்தன் ச�காது நிர்ெகாணப் �ணி்ட்ள 
உரிய ்தரத்துென் முடிப்�்தறகு நெ்வ -
டிகட் செறம்காளளுெகாறு ஸ்ரீலங்்கா 
கிரிகம்ட் நிறு்வனத்தின் ்தடல்வர் அதி -
்காரி்ளுககும், குறித்்த ஒப்�ந்த நிறு்வ-
னத்திறகும் ஆசலகா்டன ்வழங்கினகார்.

விட்ளயகாட்டு டெ்தகானத்தின் 
மு்தலகாம் ்ட்ெெகா் 40மில்லியன் 
ரூ�காய ம்லவில் விட்ளயகாட்டு 

டெ்தகானம் ெறறும் ்தடர இரு �க் 
்காண ெறறும் நீர் ்தகாங்கி ச�கான்்றன நிர் -
ெகாணிக்ப்�ெவுள்ளது. 

இவ்வருெத்தின் ஏப்ரல் ெகா்தெ்ளவில் 
மு்தல் ்ட்ெ ச்வடல்ள முடிக்ப்�ட்டு 
விட்ளயகாட்டுப் ச�காட்டி்ட்ள நெகாத்து -
்வ்தற்கா் ்வழங்்ப்�ெவுள்ளது.

இரணெகாம் ்ட்ெத்தில் �கார்ட்வயகா -
்ளர் அரங்கு, �யிறசி விட்ளயகாட்டு 
டெ்தகானம், �யிறசிப் �காெ்காடல 
என்�ன நிர்ெகாணிக்ப்�ெவுள்ளச்தகாடு, 
இ்தற்கா் 350 மில்லியன் ரூ�கா ம்லவி-
ெப்�ெவுள்ளது. இவ்வடனத்து நிர்ெகா-

ணப்�ணி்ளுககுெகான நிதி ஸ்ரீலங்்கா 
கிரிகம்ட் நிறு்வனத்தினகால் ்வழங்்ப்-
�ட்டுள்ளது.

இநநி்ழ்வில் ஸ்ரீலங்்கா கிரிகம்ட் 
நிறு்வனத்தின் அபிவிருத்திக குழுவின் 
்தடல்வர் ்ெல் ்தர்ெசிரி, ஸ்ரீலங்்கா கிரிக-
ம்ட் நிறு்வனத்தின் ச்தசிய ெ்ளிர் கிரிக-
்ட் அபிவிருத்தி ெறறும் ம்யற�காட்டு 
ஆசலகா்்ர் ெசனகாஜ் ்காரியப்ம�ருெ, 
இரத்தினபுரி கிரிகம்ட் ்ங்்த்தின் 
்தடல்வர் கிஹகான் வீரசிங்், ம்யலகா்ளர் 
எரங்் பிர்காத் ஆகிசயகார் உளளிட்ெ 
�லரும் ்லநது ம்காணடிருந்தனர்.

இரத்தினபுரியில சரவத்ச ்ரத்திலான
விளையாடடு ளை்ானம்

்ல்முடனப் பிரகாநதியத்தின் இரணடு 
சிரஷெ கிரிக்ட் வீரர்்ள விருது ்வழங்கி 
�காரகாட்டிக ம்ௌரவிக்ப்�ட்ெனர்.

்ல்முடன ஹிெகா சுப்�ர் லீக கிரிக -
ம்ட் சுறறுப்ச�காட்டி நிட்றவுநகாளில் 
்ல்முடன உம்வஸ்லி டெ்தகானத்தில் 
ட்வத்து இகம்ௌரவிப்பு இெம்ம�ற -
றுள்ளது.

்ல்முடனப் பிரகாநதியத்தில் மென் -
�நது ்டின�நது கிரிகம்ட் துட்றயில் 
அன்றிலிருநது இன்று்வடர ்தெம்� -

தித்து ்தனகம்ன ்தன்னி்ரில்லகா இெத் -
ட்தபிடித்துள்ள ்தர்ெலிங்்ம் அெல் -
ரகாஜ்(ெ்தன்)   கிரிகம்ட்டின் ்தெம் 
என்்ற விருது ்வழங்கிகம்ௌரவிக்ப் -
�ட்ெகார்.

அதுச�கால ்ல்முடனக கிரிகம்ட் -
துட்ற ்வ்ளர்ச்சியில் முககிய �ங்்காறறி 
்தகானும் ஒருவீரரகா் ்்ளத்தில் இன்று -
்வடர விட்ளயகாடி்வரும் ்ல்முடன 
ெகாந்ர்ட�உறுப்பினரும் ம்தகாழி -
லதி�ரும் ்மு்ச்ட்வயகா்ளருெகான 

ச்.ம்ல்்வரகாஜ்(ம்ல்்வகா) மிஸ்ெர் 
கிரிகம்ட் ஒவ ்ல்முடன  என்்ற 
விருது ்வழங்கிக ம்ௌரவிக்ப்�ட் -
ெகார்.ம்தகாழிலதி�ர் என்.சுஜீந்தர், 
்ல்முடன உம்வஸ்லி உயர்்தரப் �காெ -
்காடலயின் அதி�ர்  எஸ். ்டலயர -
்ன்,  விட்ளயகாட்டு உத்திசயகா்த்்தர் 
சுலக்ன் ெறறும் இட்ளஞர் ச்ட்வ 
உத்திசயகா்த்்தர்.தி.செகா்னரகாஜ் உளளி-
செகார்  கிரிகம்ட் வீரர்்ள ்கி்தம் இவ -
விருது்ட்ள ்வழங்கி ம்ௌரவித்்தனர்.

கலமுளனயில கிரிக்பகட வீரரகள் பகௌரவிப்பு

( ெகாளிட்க்காடு குறூப் நிரு�ர் )

்ல்முடன பிரச்த்த்தின் முன்னணி ்டின�நது 
கிரிகம்ட் விட்ளயகாட்டுக ்ழ்ெகான ்ல்முடன 
மஹகாலிபீல்ட் விட்ளயகாட்டு ்ழ்த்தின் 25 ்வருெ 
பூர்தியிடன முன்னிட்டு ்ழ்த்தின் எதிர்்கால 
விட்ளயகாட்டு ம்யற�காடு்ட்ள முன்மனடுத்து 
ம்ல்லும் ்வட்யில் ஒழுங்கு ம்யயப்�ட்டிருந்த 
்ழ்த்தின் மு்காடெத்து்வ ்ட�க கூட்ெம் அட்ெப்-
�்ளம் ஹகாப் மூன் உல்லகா் விடுதியில் அணடெயில்  
இெம்ம�ற்றது.

்ழ்த்தின் ்தடல்வர் எம்.எம்.மேஸ்மின் ்தடல-
டெயில் இெம்ம�ற்ற செற�டி நி்ழ்ட்வ ்ழ்த்-
தின் ம்்ளர்வ ம்யலகா்ளர்  எஸ்.எல்.றியகாஸ் முன் -
மனடுத்துச் ம்ன்்றகார்.

 செற�டி நி்ழ்வில் ்ழ்த்தின் ்வ்ளர்ச்சியில் 
ம�ரும் �ங்்காறறி இட்றயடி ச்ர்ந்த ்ழ்த்தின் 
முதி்ங்்்ளகான முன்னகாள அடெச்்ர் ெர்ஹஹும்  
ஏ.எச்.எம்.அஸ்்வர், சிசரஸ்ெ அறிவிப்�கா்ளரும், 
ஓயவும�ற்ற அதி�ருெகான ெர்ஹஹும்  ஏ.ஆர்.எம்.
ஜிப்ரி , ஓயவும�ற்ற அட்ெகாட்ளச்ச்டன ்ல்வி -

யியல் ்ல்லூரி உெற்ல்வித்துட்ற சிசரஸ்ெ விரி-
வுடரயகா்ளர் எம்.ஐ.எம்.முஸ்்த�கா , ்விஞர்்்ளகான 
ெர்ஹஹும்  அன்பு முட்தீன் ெறறும் �கா்வலர் �ஸீல் 
்காரியப்�ர் , ்ழ் சிசரஸ்ெ உறுப்பினர் ஆகிசயகார் 
நிடனவு கூரப்�ட்ெதுென், விட்ளயகாட்டு ்ழ்த் -
தின் கிரிகம்ட் விட்ளயகாட்டு துட்றயிடன செலும் 
்வலுவூட்டு்தல் , கிரிகம்ட் விட்ளயகாட்டு துட்றயில் 
்ழ்த்திறகு ம்வறறி ்வகாயப்பிடன �ல்துட்றயி-
லும் ம�யடரயும் பு்டழயும் ஈட்டிகம்காடுப்�தில் 
ம�ரும் �ங்்காறறிய விட்ளயகாட்டு வீரர்்ட்ள ம்்ள -
ரவித்்தல், ்ழ் உறுப்பினர்்ளின் குடும்� ஒன்று 
கூெல் , ்மூ் ச்ட்வ ம்யற�காடு்ள , �ல்துட்ற -
யிலும் ச்தசிய ெறறும் ்ர்்வச்த் ரீதியிலும் ்கா்தடன 
�டெத்்த  ெறறும் ஐந்தகாம் ஆணடு புலடெப் �ரிசில் 
�ரீட்ட்யில் சித்தியடெந்த, ்.ம�கா.்த.்கா்தகாரண, 
உயர்்தர �ரீட்ட்்ளில் ெகா்வட்ெ ெறறும் ச்தசிய 
ரீதியில் ்கா்தடன �டெத்்த ெகாண்வர்்ட்ள ம்்ளர -
வித்்தல், ்ழ்த்தின் உறுப்பினர்்ளின் நலன்புரி விெ -
யங்்ளில் ்்வனம் ம்லுத்து்தல்  ச�கான்்ற விெயங்-
்ள ஆரகாயப்�ட்ென.

இககூட்ெத்தில் ்ழ்த்தின் மு்காடெத்து்வ 
உறுப்பினர்்ள �லர் ்லநது ம்காணெனர்.

கால நூற்ாண்ள்ட க்டந் கலமுளன 
ப�ாலிபீலட விளையாடடுக் கழகம்
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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

`pq;Fuhnfhl  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 02 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;

45/T/20 fy;yu Muhr;rpyhNf 

fUzhuj;d> No-02/02 
ehf nghf;Fd 

tl;lhuk; - 11> 

n[ae;jpGu

Mk; 01.  etuj;d nfju  

ep\;rq;f n[ajpyf;f> 

,y.02/02 ehf 
nghf;Fd tl;lhuk; - 

11> n[ae;jpGu

02.  fy;yu  Muhr;rpyhNf 

rt;kpah Rghrpdp 

'rkpj;jp kz;lgk;" 

1Mk; xOq;if> 22 

[ae;jpGu

jpfjp:2020.12.18 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; `pq;Fuhnfhl khtl;l ePjpkd;wk; 

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

240/T kPhpfk NjtNf 

Mhpauj;d> ,y.50> 

N`Ndfk> 

NyhYthnfhl> kPhpfk

,y;iy mry;yNf fUzhtjp> 

,y.5> N`Ndfk> 

NyhYthnfhl> kPhpfk

jpfjp:23.12.2020 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk; 

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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/118/17 fyhepjp 

b.ypadahuhr;rp> 

,y.59> thry tPjp> 

nfhOk;G - 13

,y;iy fhkpdp Fyrphp fk;gd;gpy 

n`l;bahuhr;rp> ,y.52/1V> 
,uhzpNkhp tPjp> fk;g`h.

nfhOk;G 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

DTS 
00120/2020

fe;ijah 

Jiuuh[ul;zk;> 

,y.8/6> Charles 
Way> (rhh;s;]; tPjp)> 

nfhOk;G - 03

Mk; rpd;dj;Jiu Fkud;> 

,y.8/6> rhh;s;]; tPjp> 

nfhOk;G - 03

DTS 201/20 fy;nghf;Nf NfthN` 

khypdp b rpy;th>             

,y.16> A nlhd; 
fNuhyp]; tPjp> 

nfhOk;G -05> 

,yq;if [dehaf 

Nrhryprf; FbauR

Mk; 01.  uj;fk FWN` 

yPyh`php b rpy;th> 

,y.16A> nlhd; 
fNuhyp]; tPjp> 

nfhOk;G - 05

02.  nfsry;ah fhaj;hp 

`r; ,y.4/10F> 
jyf;nfhl;Lt 

Njhl;lk;> 

   nfhOk;G - 05

DTS/209/2020 ghy#hpa 

Nyf;fk;yhNf Nuhrypd; 

ghy#hpa> ,y.38> 

fhy;RU ,lk;> 

nfhOk;G - 08

,y;iy [ae;j =kjp 

Fepad;nfhl> ,y.15> 

fhy;RU ,lk;> 

nfhOk;G - 08

jpfjp:11.01.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

20229/T kh[{thd fkNf 

mEurphp ngNuuh> 

,y.488/6> i`nyty; 

ghij> kPnfhl.

,y;iy tj;j tpjhdyhNf 

fhe;jp khyh uzrpq;`> 

,y.488/6> i`nyty; 

ghij> kPnfhl.

20235/T td;dp 

mr;rpfq;fhdk;yhNf 

jh;krphp

,y;iy ntyfkNf ];th;zh 

FzNrfu> ,y.306> 

f`tj;j> tf.

20297/T fynfjuNf Nlhd; 

Rkzhtjp

,y;iy gl;baNf Nrhkghy gPhp];> 

,y.26/07> khGy;nfhl> 
gd;dpgpl;ba.

20298/T fkNf Nrhkghy ,y;iy fkNf jpypdp kJte;jp> 

,y.44/1> khtj;fk> 
N`hkhfk

20300/T mNdhkh ky;ypfh 

[arpq;` 

(jp.K - tpf;fpukrpq;`)

,y;iy mD];f yf;rphpdp 

[arpq;`> 20/24> 
8Mk; xOq;if> 

Mde;j ghypf;fh 

khtj;ij> 

gpl;lNfhl;Nl.

jpfjp:2021.01.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk; 

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

1347/20/TS fpspNahd; gpNyhkpdh 

khh;yPd; ngh;zhz;Nlh> 

,y.704/b/2> b.gp.
tp[arpq;` ghij> 

ngytj;j> gj;juKy;y

Mk; Kj;Jrhkp NahNf];thp 

ngNuuh> ,y.704/b/2> 
b.gp.tp[arpq;` ghij> 

ngytj;j> gj;juKy;y

jpfjp:12.12.2020 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

kj;Jfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

1/2020/T c`d; Xtpl;lNf 

rphpghy Xkj;j fNd-

nfhl

,y;iy c`d; Xtpl;lNf 

,Ndhfh rpNwhksp Xkj;j 

fNdnfhl

jpfjp: 2021.01.04    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: kj;Jfk khtl;l ePjpkd;wk;

ePh;nfhOk;G  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

1381/TS FUFy#hpa Nahrg; 

rphpy; gw;wpkh 

Ngh;bzz;Nlh 

,y.37/2> Gdpj 
#irag;gh; khtj;ij> 

1Mk; xOq;if> 

ePh;nfhOk;G

,y;iy th;zFy#hpa ,r;rk; 

Gs;NsNf N\h;ypd; 

n`yd; fpAntl; &j; 

ngh;zhz;Nlh> ,y.37,2> 
Gdpj #irag;gh; 

khtj;ij> 1Mk; 

xOq;if> ePh;nfhOk;G

jpfjp:2021.01.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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. 52/19 R[hjhre;jputjP 

`j;JUrpq;` 

,y. 232/B1 
nfhl;l Nghnfhl 

fLfd;zht

,y;iy khndy; re;jpuyjh 

`j;JUrpq;`

,y. 232/B1 nfhl;l Ngh-
nfhl fLfd;zht

DTS. 02/20 nkdpf;`pb`hkp 

Kjpad;ryhNf 

[ae;jp mKDfk

,y. 145/3> ,lk; 
upr;kd;l; `py; 

`Pu];]fy ghij> 

fz;b.

,y;iy Vf;fehaf;f 

Kjpad;ryhNf re;jputPu 

Vf;fehaf;f mKDfk

,y. 145/3 upr;kd;l;`py; 

`Pu];]fy ghij> 

fz;b.

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

fz;b DTS 
17/20

tPurpq;f nfju 

re;jpugpNuk tPurpq;f 

clnty> fz;b

,y;iy tPurpq;f nfju [aee;jd 

tPurpq;f> 

,y. 64/1> nfypay;gpba> 
Nguhnjdpa.

DTS - 
0056/20

Nuh`d gd;lhu 

my;fLt my;yJ 

fUzhjpgjp thry 

N`uj; Kjpad;Nr 

uhy`hkpyhf 

Nuh`d gz;lhu 

my;fLt

372> rpuPkj; Flh 

uj;tj;j khtj;ij> 

fz;b.

,y;iy jk;kpf jHrd gz;lhu 

my;yJ fUzhjpgjp 

N`uj;Kjpad;uhy`hkp 

yhf jk;kpf jHrd 

gz;lhu my;fLt

372> rpuPkj; Flh uj;tj;j 

khtj;ij> fz;b.

DTS 61/2020 ,uh[gf;\Nf 

gj;Jy tre;j cGy; 

Nrurpq;f ,uh[gf;\ 

gj;Jy trd;l 

Nrurpq;f

682> Frduj;fk 

fLf];njhl;l

,y;iy nffhdp ,tq;f 

ngHd;dhd;L nrdhy; 

Nrurpq;f 

682> nrduj;fk 

fLf];njhl;l

jpfjp: 2021.01.04    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

nf];ght khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L khh;r;  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;

361/T mkuJq;f Muha;r;rpNf 

RKJ by;\hdp 

mkuJq;f

,y;iy A];ypd; tPurpq;f 

gj;jpuz> 

,y.207/2/V> uztpU 

gpNukrphp khtj;ij> 

,ak;gyhnfhl> 

nghy;f];Xtpl;l

362/T Fkhurphp rkuehaf;f> 

,y.252/5> 
Nfhzkjpd;d tPjp> 

nf];ght> gpypae;jy

,y;iy fq;fhzk; gj;jpuzNf 

uh[pj;j gpNukzp 

tpN[jhr> ,y.252/5> 
Nfhzkjpd;d tPjp> 

nf];ght> gpypae;jy

364/T c];tj;jNf njhd; 

nu[pNdhy;l; gpypf;]; 

j rpy;th> 

146/32/A> ry;ky; 
cad> kj;Njnfhl

Mk; kj;Jk Muhr;rpyhNf rhjp 

nkdpf;Nf> 

146/32/A> ry;ky; cad> 

kj;Njnfhl

356/T `g;Gje;jphpNf nlhd; 

re;jpurphp FzNrfu> 

,y.128/V> gz;lhufk 

ghij> [k;Guypa> 

klghj;j

,y;iy `g;Gje;jphpNf nlhd; 

G\;g fky; FzNrfu> 

,y.128/V> gz;lhufk 

ghij> [k;Guypa> 

klghj;j

357/T ehfe;jsNf Njhd 

`h;\dp kNf\pf;fh

,y;iy Fkhurpq;f n`l;b 

Muha;r;rpNf `h;\d; 

my;yJ Fkhurpq;f> 

,y.77> jpfz ghij> 

ngyd;tj;j> gd;dpg;gpl;ba

jpfjp:07.10.2020 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nf];ght khtl;l ePjpkd;wk; 

Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

269/20/T clNf uhyyhNf 

Nggp Nehdh clNf

,y. 120> 

ypk;gf];njd;d> 

gufk;kd> Nffhiy.

,y;iy RutPu Muha;r;rpy;yhNf 

cNjdp ky;ypfh Fkhhp 

tpN[Nfhd;

,y. 74/20V> nkjtj;j 
ghij> tPu khtj;ij> 

Njghdk.

jpfjp: 30.12.2020    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;

aho;g;ghzk; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

aho;g;ghzk; 

khtl;l ePjp 

kd;wk;

64/2020/T

tre;jhNjtp rpt-

ghyd;

Mk; rptQhdRe;juk; rptghyd; 

kWehkk; rptd;ghyd;

,y. 156> ee;jhtpy; 

mk;kd; Nfhtpy; tPjp> 

Nfhz;lhtpy; Nkw;F> 

Nfhz;lhtpy;

jpfjp:  21.12.2020  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: aho;g;ghzk; khtl;l ePjpkd;wk;

gz;lhutis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

134/T ruj; &grpq;` 

ahg;gh

,y;iy nty;ynf aKdh uhdp 

j rpy;th &grpq;` 

`hl;ntahH njy;f]; 

re;jp xgdhaf;f

jpfjp: 20.01.2021  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gz;lhutis khtl;l ePjpkd;wk;

fk;gis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

68/20/T nfhk;gQ;QNf 

yPyhee;j tpkyuj;d> 

,y. 348/1> 
ehuq;tpl;l> fk;gis.

,y;iy Xtpl;lNf kNdhup 

fhQ;rdh nkdpf;Nf 

ehtyNf

,y. 348/1> ehuq;tpl;l> 
fk;gis.

jpfjp:14.12.2020    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fk;gis khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

613/T jahrPyp Flhfk 

~,uj;drphp|> tpj;ah 

re;jpu khtj;ij> 

m`q;fk> fhyp.

Mk; rk;gh [Ptdp gs;spaFU 

~[ddp|> tpj;ah re;jpu 

khtj;ij> m`q;fk.

jpfjp: 2020.10.2    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

ePh;nfhOk;G  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

1370/T fe;jg;gh rkpf;f 

by;\hd; nuhl;hpf;Nfh> 

,y.52> cld;fht> 

nfhr;rpf;fil

Mk; fe;jg;gh rDf;f by;`hd;  

nuhl;hpf;Nfh> ,y.52> 

cld;fht> nfhr;rpf;fil

1372/2020/T rpj;jp ghj;jpkh 

m];kpah jh[{Bd;> 

,y.42> khh;f; 

ghij> nghpaKy;y> 

ePh;nfhOk;G.

,y;iy nkh`kl; jh[{Bd; 

Krhyptph; [hyhy;> 

,y.42> khh;f; ghij> 

nghpaKy;y> ePh;nfhOk;G.

jpfjp:2021.01.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

kl;lf;fsg;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

1340/19/T mrdhH rpj;jp 

kH#f;fh

,y. 52> A.K.M. 
FWf;F tPjp> Vwht+H 

- 03

,y;iy K`k;kJ `dpgh 

K`k;kJ wp];tp

,y. 52> A.K.M. FWf;F 
tPjp> Vwht+H - 03 

1352/20/T Mde;jh 

MNyhrpa]; fpNwh-

pad; ,uhN[e;jpuk;

,y. 14/1> ypy;yp 
Nyd;> KjypahH 

tPjp> kl;lf;fsg;G

,y;iy jpUkjp. re;jphpf;fh fpNwh-

pad; ,uhN[e;jpuk;

,y. 14/1> ypy;yp 
Nyd;> KjypahH tPjp> 

kl;lf;fsg;G

jpfjp: 2020.12.17   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: kl;lf;fsg;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

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

1213/19/T ypyhdp re;jphpf;fh 

la]; tpf;fpukehaf;f> 

,y.08/B> tp[a 
khtj;ij> klhKy;y> 

kpDthq;nfhl

,y;iy tbek;gp Muha;r;rpNf 

jpyf; RNue;jpu> 

,y.08/B> tp[a 
khtj;ij> klhKy;y> 

kpDthq;nfhl

1257/20/T etfKtNf yPdh 

nky;Nwh]; ngNuuh> 

,y.46> Rth;zjPrp 

,lk;> nfh];tj;j> 

ehty

,y;iy [arphp `e;JDfk 

ahg;gh> ,y.46> Rth;zjPrp 

,lk;> nfh];tj;j> ehty

1311/20/T jprh mjpfhu KjypNf 

ny];yp Nrdhehaf;f> 

,y.110/1> i`nyty; 

tPjp> kfufk.

Mk; fkNf njhd; fp`hd; 

yrpj; ehkth;jd> 

,y.63/A> vgpy;ytj;j 
tPjp> nghuy];fKt

1324/T Nfhypj cja 

gz;lhu Vfehaf> 

,y.8/3> ];Nl\d; 

tPjp> cl`Ky;y> 

Enfnfhl

,y;iy jD\p Nrdhehaf> 

,y.8/3> ];Nl\d; tPjp> 

cl`Ky;y> Enfnfhl

1333/20/T tpf;fpukrpq;` 

JZfk;ghNf Uf;kzp 

njd;d$d;> ,y.73> 

ey;ytj;j ghij> 

nfhbfKt> k`ufk

,y;iy nghus;sNf fhQ;Qdh 

epy;kpdp ngNuuh my;yJ> 

nghus;sNf fNuhyPd; 

ngNuuh> ,y.101/1V> 
Gtf;f];tj;j> khf;fe;jd> 

klghj;j> gpypae;jy.

1339/20/T N`th YZtpyNf 

uzNrd> ,y.157/1> 
Nyf; tPjp> 

nghuy];fKt

,y;iy fl;Ltpy je;jphpNf 

gj;khtjp ngNuuh> 

,y.157/1> Nyf; tPjp> 
nghuy];fKt

1340/20/T MNa\h uQ;rdp 

uzrpq;f> 

,y.379/1/V> fq;fhuhk 
ghij> NtuN`u 

nghuy];fKt

,y;iy epky; rpwpghy uzrpq;`> 

,y.379/1/V> fq;fhuhk 
ghij> NtuN`u 

nghuy];fKt

1344/20/T nfnry;f];Ng 

kzJq;f [ayj; 

kNdhuj;Nd> ,y.97/30> 
mNguj;Nd khtj;ij> 

nghuy];fKt

,y;iy cj;gyh ,e;jpthp 

kNdhuj;Nd> ,y.97/30> 
mNguj;Nd khtj;ij> 

nghuy];fKt

1350/20/T ,`yngy nfnju 

uzuh[h gPhp];> 

,y.34/31/b> %ehky; 

,lk;> tPu khtj;j> 

njghdk> gd;dpg;gpl;ba

,y;iy fdfuj;d 

Kjpahd;NryhNf 

gpNrhnkdpf;Nf> 

,y.34/31/b> %ehky; 

,lk;> tPu khtj;j> 

njghdk> gd;dpg;gpl;ba

1351/20/T jy;ghtpy 

fq;fhdk;yhNf [fj; 

rhkpe;j 'rphpru"> 3Mk; 

xOq;if> vnfhltj;j 

ghij> nghuy];fKt

,y;iy fq;nfhltpyNf RNuf;fh 

,Nuh\dp ngNuuh> 

'rphpru"> 3Mk; xOq;if> 

vnfhltj;j ghij> 

nghuy];fKt

1355/20/T nuh`hd; gpurhj; 

Rjh;\d; FzNrfu> 

,y.253/2C> ];ld;yp 

jpyfuj;d khtj;ij> 

ENfnfhil

,y;iy mUzp Uf;ye;jp 

FzNrfu my;yJ 

jkgfy;y tpN[tpf;fpuk 

udNrfu th`y 

Kjpahd;Nruhy`hkpyhNf 

mUzp Uf;ye;jp 

tp[atpf;fpuk udNrfu 

my;yJ mUzp Uf;ye;jp 

tpN[tpf;fpuk udNrfu> 

,y.253/2C> ];ld;yp 

jpyfuj;d khtj;ij> 

ENfnfhil

jpfjp:2021.01.05 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ENfnfhil khtl;l ePjpkd;wk; 

fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 3 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;

4986/20/T ghj;jpkh ft;yh 

ghj;jPdh fhypl; `h[p 

nkh`kl; fhypl; 

ghj;jpkh ft;yh  

ghj;jPdh vd;Wk; 

miof;fg;gLgth; 

kw;Wk;/my;yJ 

ghj;jpkh ft;yh 

ghj;jPdh kw;Wk; 

my;yJ ghj;Jkh 

ghj;jpdh ft;yh 

e\Pl; kw;Wk; 

my;yJ ghj;jpkh 

ft;yh ghj;jPdh 

u`{khd; kw;Wk;/
my;yJ ghj;jpkh 

ghj;jpdh ft;yh           

e\Py; kw;Wk;/my;yJ 

`h[p mGgf;fh; 

fhypl; ghj;jpkh ft;yh 

ghj;jpdh> ,y160/3> 
lgps;A.V.rpy;th 

khtj;ij> 

nfhOk;G -06

,y;iy nkh`nkl; nkh`pjPd; 

mg;Jy; u`khd; kw;Wk;/
my;yJ nkh`nkl; 

nkh`pjPd; mg;Jy; 

u`{khd;> ,y160/3> 
lgps;A.V.rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G -06

5001/20/T 01.  ehtyNf 

n[ajpyf;f FNu

02.  gl;baNf Nrhkyjh 

gPhp];

,y;iy ehtyNf ,ue;jp 

,\huh FNu> 200> 

fhyp tPjp> fy;fpir

5002/20/T kPkdrphp ngh;zhz;Nlh 

my;yJ kPkdNf 

rphpghy ngh;zhz;Nlh> 

,y.330/2> fhyp tPjp> 
fy;fpir

,y;iy mf;u r`[d; kPkdNf 

tpN[ul;d> (jp.K.kPkdNf) 

,y.330/2> fhyp tPjp> 
fy;fpir

5008/20/T J\;\e;j hpr;rhh;l; 

gPhP]; FNdjpyf;Nf> 

,y.11> rphpghy tPjp> 

fy;fpir.

,y;iy #odp \q;f gPhp]; 

FNdjpyf;Nf my;yJ 

#od \q;f gPhp]; 

FNdjpyf;f> ,y.11> 

rphpghy tPjp> fy;fpir.

fy;fpir

5020/20/T
kPudNf kfhehk 

n[ajpyf my;yJ 

nkhpQ;rNf kfhehk 

n[ajpyf;f

,y.2/23> tp[a 
kq;fsuhk tPjp> 

nfh`{ty> 

nj`ptis

Mk; nlhd; nu[pNdhy;l; re;jpu 

Mj;jNy>

,y.18> fltj;j tPjp> 

fSNghtpy> nj`ptis.

5047/20/T ruj; re;jpu tPuJq;f> 

,y.32/3 V> 
`{Yjhnfhl> 

fy;fpir

Mk; kpjpyh ejP\h tPuJq;f> 

,y.32/3 V> `{Yjhnfhl> 

fhld;];> fy;fpir

5054/20/T fq;fhdpNf kpy;Nuha; 

N\h;tpd; ngNuuh 

my;yJ fq;fhdpNf 

kpy;Nuha; N\h;tpd; 

ngNuuh my;yJ 

kpy;Nuha; N\h;tpd; 

ngNuuh> ,y.163 

(Kd;ida ,y.48/37) 
vg;gpl;lKy;y ghij> 

Nfhl;Nl

Mk; 1.  ̀ h;\h kN`e;jpu        

b Nruk; 

   ,y.49/4-29V> 
map];yhz;l; 

nu[pnld;rP];> fhyp 

tPjp> nfhOk;G -03

2.  uh[pd;j gphpad;[pj; 

tPu#hpa> ,y.28/8>     
b nghd;Nrf;fh ,lk;> 

nfhOk;G - 05

5061/20/T rpq;`hu ePy; jahuj;d 

rpy;th> 105/10> = 

Qhdnee;jpu ghij> 

,uj;kyhd

,y;iy rpq;`hu =ehj; eypd; 

gphpaq;fhu rpy;th> 105/10> 
= Qhdnee;jpu ghij> 

,uj;kyhd

5062/20/T `y;ts fq;fhek;Nf 

Rth;zh ge;Jkjp 

gPhp];> ,y.136/02> 
njhNytj;j> 

ghze;Jiw

,y;iy fSfs eJd; j`k;gphpa 

gPhp];> ,y.19> 1Mk; 

xOq;if> Mjh;r efh; 

,uj;kyhd

5065/20/T guh`h Bdh `kPl; 

my;yJ gh;`h Bdh 

k];dtp tp.Kd; 

[{idjPd;> ,y.345/25> 
FUg;G xOq;if> 

nghus;s> nfhOk;G -08

,y;iy rh`{y; `kPl; nkh`kl; 

k];dtp> ,y.73/46-A2> 
rphp ruzq;fu ,lk;> 

nj`ptis

5066/20/T Qhdul;zk; uhftd; ,y;iy 1. FUehjd; Qhduj;jpdk; 

2. gj;kuhdp Qhduj;jpdk;> 

,UtUk; ,y.18> ypyP 

mtdpa+> nfhOk;G -06

5069/20/T guzpNf mdpy; 

gphpae;j > ,y.61> 

nfKD khtj;ij> 

mj;jpba> nj`ptis

,y;iy guzpNf yypj; yf;];kd;> 

,y.24> Gjpa rkfp 

khtj;ij> 3Mk; xOq;if> 

NghWgz> ,uj;kyhd

5070/20/T mk;Ngnjhs N`tNf 

Rdpy;> ,y.65/42> 
b.v];.f`tpl;l 

khtj;ij> mj;jpba> 

nj`ptis

Mk; tPurpq;` Muha;r;rpyhNf 

epNuh\h Rgh\pdp>  

,y.65/42> b.v];.f`tpl;l 

khtj;ij> mj;jpba> 

nj`ptis

5071/20/T gs;sNf n`d;wp 

b rpy;th> ,y.10> 

gKDt ghij> 

k`ufk

,y;iy Gj;fKt 

Kjpahd;nryhNfNutw; 

ngNuuh> [aNrfu> ,y.10 

gKDt ghij> k`ufk.

jpfjp:2021.01.07 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk; 

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

818/20/T tpNehjh N`tNf 

nlhd; Mhpajhr> 

,y.421/1> 
Nwhay; fhh;ld;> 

gd;tpy ghij> 

ehuts> 

nghj;js.

Mk; Kj;Jje;jphpNf Utd; 

rQ;[Pt FNu> ,y.21> 

Gifapuj epiya 

tPjp> vnfhl caz> 

nkhwl;Lt.

nrhj;Jf;fs; 

822/20/T
fiythzp cf;fpu 

ngUtOjpg;gps;is 

,yf;fk; - C 33 - 
G2> nrha;rhGuk; 
njhlh; mLf;Fkhbf; 

FbapUg;G> 

nkhul;Lit

,y;iy ru];tjp nre;jpy;ehjd;> 

,yf;fk; - C 33 - G2> 
nrha;rhGuk; njhlh; 

mLf;Fkhbf; FbapUg;G> 

nkhul;Lit

jpfjp:2020.12.18 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lit khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

10/2020/T RhPd; rpe;jf;f 

nkh`hd; Njtgphpa 

Fzjpyf;f>

,y.92/V> 
m];fphpty;gy> 

cLfk;gs

,y;iy kdP\h RNudp 

epWf;\pf;fh 

Fzj;jpyf;Nf> ,y.130/11> 
Gjpa `{Zg;gpl;b ghij> 

tj;jis

21/2020/T Gsj;tpyNf jahtjp 

ngh;zhz;Nlh> 

,y.1/V> Ntty;Jt 
ghij> `{Zg;gpl;b 

ghij> tj;jis

,y;iy re;jpkh fhQ;rdp gPhp];> 

,y.1/V> Ntty;Jt 
ghij> `{Zg;gpl;b 

ghij> tj;jis

23/2020/T uzJq;f Muha;r;rpNf 

mf;u uzJq;f> ,y.23> 

XWnjhl;l ghij> 

fk;g`h

Mk; fhh;ba fq;fhdk;yhNf 

rkd; ep\he;j ngNuuh> 

,y.23> XWnjhl;l ghij> 

fk;g`h 

24/2020/T mNdhkh re;jpukhyp 

ky;ytahuhl;rp> 

,y.5/69> gz;lhutj;j> 

fk;g`h

,y;iy k`hgj;jpun`yNf 

nrduj; gz;lhu 

kN`e;jpu gj;jpud;d> 

,y.5/69> gz;lhutj;j> 

fk;g`h 

46/2020/T uzJq;f kQ;rehaf;f 

mg;G`hkpyhNf 

uj;dghy uzJq;f> 

,y.15> tst;tj;j> 

kPhpfk

,y;iy njkl;l njdp 

gj;jpud;dn`yNf khyjh 

ky;fhe;jp Fzuj;Nd> 

,y.160/1> KJd;nfhl 

kphp];tj;j

fk;g`h 

57/2020/T
[akhd;d 

nkhn`hl;bNf khPdh 

fhe;jp tprpjfk (kw;w 

ngah;) [akhd;d 

me;Njhdp> vyd; 

vnfhl> gKDfk

Mk; njhd; Vd; gypfh 

tprpjfk me;Njhdp> vyd; 

vnfhl> gKDfk

64/2020/T Nlhdh mEyh 

NghKy;y> ,y.154> 

Ntty;Jt> fsdp

,y;iy ehzaf;fhu ypadNf 

tpj;ah \he;j mkuFz 

fUzhuj;d>  ,y.154> 

Ntty;Jt> fsdp

67/2020/T/A ud;gl;b NjtNf 

Nrhkrphp Nrdhuj;Nd

,y;iy iea; ghPdh u`Pk; 

my;yJ K`h[[pj; 

u`Pk; iea; ghPdh

71/2020/T mkurphp jah vl;Nth;l; 

Fzth;jd > 545/1> 
FUe;Jtj;j 2Mk; 

xOq;if> mthptj;j> 

tj;jis 

,y;iy [aRe;ju Muha;r;rpNf 

mkhyp Ngh;zBd; 

Fzth;jd (jp.K.-

[aRe;ju Muha;r;rpNf 

mkhyp Ngh;zBd; j 

rpy;th uh[fUzhuj;d> 

545/1> FUe;Jtj;j> 2Mk; 

xOq;if> mthptj;j> 

tj;jis

82/2020/T `pe;Jkjp ahg;gh 

mgath;jNd 

my;yJ `pe;Jkjp 

ahg;gh mNgth;jNd> 

,y.2/2> ehftduhk 
ghij> ehlfKt> 

nfhl;Lnfhl

,y;iy u[pj;j =ehj; mku$d;> 

,y.5B/31L> Njrpa 
tPlikg;Gj;jpl;lk;> 

uj;njhYfk

89/2020/T ghyNf fUzhrphp Mk; ghyNf rpj;Jkpdp gpujPg;g 

my;yJ ghyNf rpj;Jkpdp 

gpujPg;g yf;khsp

1324/T nlhd; Nrdhuj;d 

uh[gf;\> 

,y.357/7> 'n[ytj;j" 
k`u> ENfnfhl> 

fltj;j.

,y;iy nyhf;F ghy#hpaNf 

khydp> ,y.57/7> 
'n[ytj;j" k`u> 

ENfnfhl> fltj;j.

jpfjp:2021.01.01 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

511/TS Fdp`d;djpNf 

re;jpuNrd ~ntj 

eptr|> fSfs;St 

jhsuk;gh 

fk;GWfKt

Mk; nfhr;rpnfhl fq;fhdk;Nf 

fkyhtjp ~ntj eptr|> 

fSfs;St jhsuk;gh 

fk;GWfKt

515/TS `g;Ng N`ththrk; 

mDu

,y. 11/rp> 
jpfzN`d> guhJt

,y;iy tst;Nt fkNf jk;kpf;f

,y. 11/rp>
jpfzN`d> guhJt

520/TS kj;Jk gl;lnge;jpNf 

Bkd; rpy;th

,y. 245/7> 
gz;lhutj;j> 

fg;guhnjhl;l> 

ntypfk

,y;iy kj;Jk gl;lnge;jpNf 

re;jd

,y. 245/7> gz;lhutj;j> 

fg;guhnjhl;l> ntypfk

522/TS N`ke;j Fkhu 

tPurpq;f jprhehaf;f

,y. 11/15> ,uh`{y 

ghij khj;jiw

,y;iy \pahkh ckahq;fdp 

Kdrpq;f

,y. 11/15> ,uh`{y 

ghij khj;jiw

jpfjp: 30.12.2020   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

348/T `d;]; - [pNahHf; 

[{ypa];> 

,y. 14V> 

kufstj;j> 

kfy;fe;j> NgUtis

Mk; g`yNf NfHb ky;ypfh 

mNgFztu;jd

,y. 14/V> kufstj;j>  
NgUtis

350/T Nghjpa gJNf gPw;wH 

ngyprpad; \phpky; 

ngNuuh my;yJ 

Nghjpa gJNf gPw;wH 

ngyprpad; \pky; 

ngNuuh

,y. 387B> mSj; 

khtj;ij kf;Nfhd

,y;iy nknud;QhdNf Nkhp 

NgHdBd; \Du 

ngHzhz;Nlh>

,y. 387B> mSj; 

khtj;ij kf;Nfhd

357/T rQ;rPt b rpy;th 

tPutHjNd> 

t];fLt> 

k`ht];fLt> 

fSj;Jiw

,y;iy `j;jpKdp Jrpj;j jH\dp 

b rpy;th> 

t];fLt> k`ht];fLt> 

fSj;Jiw

jpfjp: 2021.01.04   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

498/11/T rphpkhd;d ty;fk 

my;yJ rphp ty;fk> 

,y.24/3> rhh;y;]; 

,lk;> uhtjhtj;j> 

nkhwl;Lt

Mk; RNyhrdh `d;rpf;f 

`y;Ng> ,y.24/3> rhh;y;]; 

,lk;> uhtjhtj;j> 

nkhwl;Lt

806/20/T Kj;Jrhkp uq;ifah 

Nfhtpe;juh[;> 

,y.101A> mq;Fyhd 

];Nl\d; tPjp> 

nkhwl;Lit

,y;iy fhspuh[h tre;jp> ,y.75> 

mq;Fyhd ];Nl\d; 

tPjp> nkhwl;Lit
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fy;kq;nfhl FUNf 

rphpkh b rpy;th> 

,y.27> 3Mk; 

xOq;if> jh;kuj;d 

khtj;ij> uhtjhtj;j> 

nkhwl;Lt.

Mk; `y;Ngtj;jNf jD[h 

Uf;khyp gPhp];> ,y.27> 

3Mk; xOq;if> jh;kuj;d 

khtj;ij> uhtjhtj;j> 

nkhwl;Lt.

836/20/T n`l;bafe;jNf 

netpyp gpyhrpL]; 

n`d;wp Nehdp]; 

my;yJ n`l;bafe;j 

netpyp gpyhrpL]; 

n`d;wp Nehdp];> 

,y.96> fl;Lf;FUe;j> 

nkhwl;Lt

,y;iy n`l;bafe;jNf fpskz;l; 

n\uhd;  Nehdp];> 

,y.96> fl;Lf;FUe;j> 

nkhwl;Lt

jpfjp:2020.12.23 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

ehtyg;gpl;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

34/20/T [ayj; gz;lhu 

rkuJq;f 

,y. 1/448> f`khd> 

ehtyg;gpl;b

,y;iy kJuhur;rpNf rphpahtjp

,y. 1/448> f`khd> 

ehtyg;gpl;b

jpfjp: 11.12.2020  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ehtyg;gpl;b 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

`l;ld; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

751/T rpd;d Kj;Jrhkp 

uh[d; fpNuf-

psp Njhl;lk;> 

nfhl;lfiy

,y;iy uh[d; jHNk]; FkhH 

fpNufpsp Njhl;lk;> 

nfhl;lfiy.

jpfjp: 2021.01.04    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: `l;ld; khtl;l ePjpkd;wk;

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

2927/T Nrkrpq;` 

Kjpad;ryhNf 

Rkdhtjp

trpntt> gss;s

Mk; gpu`krhhpaNy uQ;rpj; 

[aRe;ju my;yJ 

gpu`krhhpaNyNf uQ;rpj; 

[aRe;ju> ,q;FUtj;j> 

fl;Lfk;gsnfnju

jpfjp: 2020.12.23  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: n`huz khtl;l ePjpkd;wk;

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

232/T fhHb> Muha;r;rpNf 

gpaNrd>

138/B> FghNyhYt> 

ntaq;nfhl

Mk; uj;dghyNf rhkpe;j 

uj;dghy

138/B> FghNyhYt> 

ntaq;nfhl

237/T gz;bj;j 

nkhn`hl;lyhyhNf 

jahtjp

fz;b tPjp> 

Ntnty;njdpa

,y;iy gz;bj;j 

nkh`hl;lyhyhNf 

re;jpuh N`kyjh> 

Ml;bfytj;j> 

jhsk;ntn`u> gd;dy

jpfjp: 23.12.2020    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

825/T mg;Jy; k[Pj;  \Pdj; 

\hPa;gh

,y;iy rgPh; \ghdh ,y.16> 

= [pd khtj;ij 

nfnry;tj;ij> 

ghze;Jiw

833/T ckq;fh ,e;jpf;f 

[akpdprpy;th> ,y.255> 

jPuf;fhe;j khtj;ij> 

ngh`l;juKy;y> 

thj;Jt

,y;iy mUkJuNf ejPfh 

kJkhyp> ,y.255> 

jPuf;fhe;j khtj;ij> 

ngh`l;juKy;y> thj;Jt

836/T fk;ghyNf re;jpughy b 

nghd;Nrfh Fzth;z 

[a#hpa> ,y.410>2Mk; 

xOq;if> ftpuh[ 

khtj;ij> nkhutpd;d> 

ghze;Jiw

,y;iy tpN[Nrfu 

Kjpad;nryhNf 

mkpj;jFkhhp Iuhq;fdp 

tpN[Nrfu> ,y.410> 

2Mk; xOq;if> ftpuh[ 

khtj;ij> nkhutpd;d> 

ghze;Jiw

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

ghze;Jiw 

tof;F ,y

839/T

jpyf;rpwp jh;kNrd 

my;yJ jpyf;rpwp 

jh;kNrd ,y.409/2> 
B.lgp.tpN[#hpa 

khtj;ij> ghze;Jiw 

Mk; \hdp jhhpdp jh;kNrd 

my;yJ \hdp jhudp 

jh;kNrd

,y.22> vjphptPu mtpd;A> 

nj`ptis

jw;NghJ 

10009 nfhg;Nfh Nyd; 

];nlhf;nlhd; CA 95219 
mnkhpf;fh If;fpa 

,uhr;rpak; (,y.22> 

fy;njuh gpNs];> 

nj`ptis vDk; 

,lj;jpy; trpf;Fk; mtuJ 

mw;Nwhdp jj;Jtf;fhuh; 

rhh;ikd; Fyuj;d %yk; 

Njhd;Wfpwhh;)

841/T mg;Jy; yj;jPt;      

my; `h[; nkh`kl; 

eth]; my;yJ 

nkh`k;kl; eth]; 

my;yJ mg;Jy; 

yj;jPt; nkh`k;kl; 

eth]; my;yJ 

yj;jPt; eth];> 

,y.8/36V> kAuh ,lk;> 
fJUJt> nfhwf;fht> 

ghze;Jiw

,y;iy nkh`k;kl; `dpgh 

ghj;jpkh uk;\pah my;yJ 

ghj;jpkh uk;\pah my;yJ 

ghj;jpkh uk;\pah my;yJ 

`dPgh ghj;Jkh 

uk;\pah>  ,y.8/36V> 
kAuh ,lk;> fJUJt> 

nfhwf;fht> ghze;Jiw

845/2020/T nrhkp [ae;j 

[arpq;` gz;bj 

rphpth;jd> 240/8> 
nttnfhltj;j> 

NghyNghJt> 

gz;lhufk

,y;iy ep\hjp mDuhjh 

tpf;fpukehaf;f 

fUzhuj;d> 240/8> 
nttnfhltj;j> 

NghyNghJt> gz;lhufk

T/846 kdhd NjtNf 

utPe;jpu gpNukyhy;> 

,y.40/2> [aRkz 

tPjp> ,uj;kyhd

,y;iy mkpy re;jUtd;> 

,y.231/7> 6Mk; xOq;if> 

uj;dfphptj;j> `puhd;> 

ghze;Jiw

848/T FUf;Fy 

k`hgl;lngjpNf 

c\he;j utPe;jpu 

uzrpq;`> ,y.432/2> 
fhyp tPjp> ghze;Jiw

,y;iy jprhehaf;f 

Kjpad;nryhNf epY}\h 

rhkhp jprhehaf;f> 

,y.432/2> fhyp tPjp> 
ghze;Jiw

850/T vjphpkhd;dNf 

tpN[jhr 

gpNukj;jpuj;d> 

,y.578> fhyp 

tPjp> n`hNuJLt> 

nfnry;tj;j> 

ghze;Jiw

,y;iy vjphpkhd;dNf 

fhtpe;j gpNukj;jpuj;d 

kpf`hNfhtpy; ghij> 

ntynfju gpq;tj;j> 

ghze;Jiw.

jpfjp:2021.01.01 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

tyg;gid khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

14/T mq;fg;gd; n[auhk; 

rJd;gha 

u`y Nkw;F 

muehaf;f

,y;iy fl;Lf` NrdhjPuNf 

Utpdp rkjuh jHkNrd 

rJd;gha.

u`y Nkw;F> muehaf;f

       kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: tyg;gid khtl;l ePjpkd;wk;

gygpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

06/T NgUts fkd;Nf 

Fzjhr

,y;iy nfhl;bfq;nfhl 

k`hypadNf RjH\dp 

FyJq;f ngNuuh

,y.456V> ~vf;fKj;J|> 

ml;ltstj;j fpof;F> 

,e;JUt.

jpfjp: 04.01.2021    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: gygpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

630/T khf;fd;jhd; 

fq;fhekyhNf 

rphpNrd> 

,y.35/3> etfKt> 

uzy

,y;iy tpf;uk Muha;r;rpNf 

tpkyhtjp> jp.K.tpf;uk 

Muha;r;rpNf Nlhd;> 

FRkhtjp> 

,y.35/3> etfKt> 

uzy

718/T ehyfe;jNf nlhd; 

k`pe;jNrd> 

,y.185/2> [a 
khtj;ij> 

xWty;gpl;ba> 

mj;JUfphpa

Mk; ehyfe;jNf nlhdh 

,e;jpf;f epy;kpdp> 

Rtzkhyp

,y.185/2> [a 
khtj;ij> xWty;gpl;ba> 

mj;JUfphpa

719/T fkNf nuh\hd; 

gphpae;j> ,y.82/5> 
14k; xOq;if> 

tpf;fpukrpq;fGu> 

gj;juKy;y

,y;iy neYfl;baNf epyhdp 

ngNuuh>

,y.82/5> 14k; xOq;if> 

tpf;fpukrpq;fGu> 

gj;juKy;y

720/T khg;gpl;baNf 

nlhd; thhp];> 

,y.556/1> jy;bats> 
mj;JUfphpa

Mk; epNuh\dp RNufh 

khg;gpl;baNf> ,y.557/10>  
jy;bats> mj;JUfphpa

724/T me;jukhdNf 

eadh kNdh`hp 

[pdjh]> ,y.988/1/B> 
gd;dpg;gpl;ba ghij> 

gj;juKy;iy

,y;iy rkurpq;Nf ehehaf;fhuNf 

cgNrd> ,y.988/1/
B> gd;dpg;gpl;ba ghij> 

gj;juKy;iy

725/T ,j;jnfhl ypadNf 

tpkyhtjp> ,y.38> 

ngNuuh khtj;ij> 

jyq;fk tlf;F> 

gj;juKy;y

,y;iy N`th xglNf bAkpj; 

Nuh`d;> ,y.38> ngNuuh 

khtj;ij> jyq;fk 

tlf;F> gj;juKy;y

jpfjp:2021.01.06 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLnty khtl;l ePjpkd;wk; 

g+nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 05 khjk; 03 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

122/T #hpangUk 

tpjhNdyhNf 

Nyhtpd; gPhp]; 

my;yJ #hpangUk 

tpjhdyhNf Nyhtpd; 

gPhp]; #hpangUk

,y;iy nkhpd;dNf nlhd; 

];lhd;yp> 455/03> 
nghy;f];ye;j> 

kz;lhts

jpfjp:2021.02.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; g+nfhl khtl;l ePjpkd;wk; 

kj;Jfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 22 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

kuzrhjdk; 

T/04/20
kj;Njfk Mur;rpNf 

njhd; bAlh; Fyuj;d

,y;iy kj;Njfk Mur;rpNf Njhd 

Mhpatjp kPf`tj;j> 

kj;Njfk> kPf`njd;d. 

jpfjp:2021.02.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; kj;Jfk khtl;l ePjpkd;wk; 

ehtyg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 27 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T: 35/20 tpre;jp gJNf 

gphpaq;fh thrdh 

tPurpq;`> 67/2> `py; 

tPjp> ehtyg;gpl;ba

,y;iy td;dp Mur;rp 

fq;fhdk;Nf Ute;jp 

g+h;zpkh> 67/2> `py; tPjp> 

ehtyg;gpl;ba

jpfjp:2021.02.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ehtyg;gpl;b khtl;l ePjpkd;wk; 

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 28 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/605 nty;N`dNf 

Mhpajhr> ,y.10> 

mj;fk; eptr 

mf;Fu];]tj;j> 

ty];Ky;y

,y;iy nty;n`d;Nf JYdp 

\p`hdp grpe;jh> 309/5> 
Nkhju> njhld;Jt

jpfjp:2020.10.16 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fhyp khtl;l ePjpkd;wk; 

n`huz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 30 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/2951/20 nrg;gukhJ nkhpd;dNf 

jahdp rpe;j Nrdhuj;d

,y;iy hpl;kp jUz;ah> 

n`l;bahuhr;rp fp`d;rp 

eptuj;d n`l;bahuhr;rp> 

,y.24/5, B.D.L FzNrfu 

khtj;ij> Kdfk> 

n`huz

jpfjp:2021.02.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; n`huz khtl;l ePjpkd;wk; 

ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 29 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1338/20 tPuKz;lNf tpky; 

tPuuj;d ngh;zhz;Nlh> 

,y.211/3> N[hd; 
th];l;yp khtj;ij> 

jSnghj;j> 

ePh;nfhOk;G

,y;iy tbf;rpq;`N` rphpkh 

NuZf;fh> ,y.211/3> 
N[hd; th];l;yp 

khtj;ij> jSnghj;j> 

ePh;nfhOk;G 

jpfjp:2021.02.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 05 khjk; 07 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

673/T gw;wpf; N\d; 

ngNuuh> ,y.58/V> 
nkjntypf;fl ghij> 

,uh[fphpa

,y;iy Rn[d; ngNuuh my;yJ 

Rn[d; jpNurp ngNuuh> 

,y.26> ypyp khtj;ij> 

[ae;jpGu> gj;juKy;y

jpfjp:2020.12.28 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLnty khtl;l ePjpkd;wk; 

nf];ght khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 27 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/258 [ayj; mr;rpnf nlhd; 

Ltpah]; FzNrd> 

,y.74/1> `y;gpl;l> 

nghy;fNrhtpl;l

,y;iy [ayj; mr;rpNf epye;j 

Etd; [ayj;> ,y.74/1> 
`y;gpl;l> nghy;fNrhtpl;l

T/266 njhd; cjpj;j tpuh[; 

j th]; FzNrfu> 

,y.20> gpdpjpa 

xOq;if> k`ufk 

ghij> gpypae;jy

,y;iy uk;Gf;fdNf mNdhkh 

vue;jdp. ,y - 20> 

gpdpjpa xOq;if> 

k`ufk ghij> 

gpypae;jy

317/T tj;jNf gpNukyhy;> 

,y.414/3/[p> 
tj;jNf ,lk;> 

gpufj;jp khtj;ij> 

f`jLt fpof;F> 

nghy;fNrhtpl;l

,y;iy n`l;b Muha;r;rpNf 

njhd; ky;ypfh> 

,y.414/3/[p> tj;jNf 
,lk;> gpufj;jp khtj;ij> 

f`jLt fpof;F> 

nghy;fNrhtpl;l

T/332 fk;#hpa f`hnfju 

khndy;

,y;iy tPuf;$d; Kjpahd;nryhNf 

rrpf;fh `h;\dp 

tPuf;$d;> ,y.438/15/01 
ml;lk;gf`hte;j 

khtj;ij gpl;bg;gd 

njw;F> N`hkhfk.

354/T Rgah `f;FU 

ee;jhtjp Kjyhk; 

xOq;if> rkfp 

khtj;ij> khk;Ng> 

gpypae;jy

,y;iy vjphp#hpa nkhn`hl;bNf 

Nrduj; Fkhu gz;lhu b 

Nruk;> ,y.53> Kjyhk; 

xOq;if> rkfp khtj;ij> 

khk;Ng> gpypae;jy.

T/363 rpj;jp ghj;jpkh 

[g;ghh;> ,y.152> 

nguFk; khtj;ij> 

gq;fshtj;j> 

nfhl;lht

Mk; Jthd; rhjpf; [g;ghh;> 

,y.152> nguFk; 

khtj;ij> gq;fshtj;j> 

nfhl;lht

366/2021/T fk mr;rpNf gpaNrd 

my;yJ fkr;rpNf 

gpaNrd my;yJ fk 

Mr;rpNf gpaNrd 

my;yJ [k;GNunfhl 

fkr;rpNf gpaNrd 

my;yJ fk mr;rpNf 

gpaNrd> ,y.101/V> 
Gtf;f];tj;j ghij> 

kf;fd;ju> klghj;j

,y;iy fk Mr;rpNf rke;jh 

GsGJ Fkhu my;yJ 

rke;jh GGJ Fkhh;> 

,y.,y.101/V> 
Gtf;f];tj;j ghij> 

kf;fd;ju> klghj;j

jpfjp:08.02.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nf];ght 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

eph;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 27 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1378 th;zFy#hpa 

rdj; Nuh`hd; 

ngh;zhz;Nlh> 

,y.204> Gdpj 

nrg];jpahh; khtj;ij> 

fl;Ltgpl;ba> 

ePh;nfhOk;G

,y;iy th;zFy#hpa rhNkhja 

Njthd;[yp khhp];lh 

ngh;zhz;Nlh> ,y.204> 

Gdpj nrg];jpahh; 

khtj;ij> fl;Ltgpl;ba> 

ePh;nfhOk;G

1380/T ypadJu fhkpdp 

uzrpq;f> ,y.620/4> 
ypadNfKy;y> rPJt

,y;iy <hpanfhy;y uhyyhNf 

aKdh G\;gfhe;jp> 

,y.620/4> ypadNfKy;y> 

rPJt

TS/1361 my;Nghd;N]h 

xf];l]; nuhirNuh> 

,y.141> rkfp 

khtj;ij> Njtj;j> 

,whfk

Mk; gpNyhkpdh n`jh; 

GNshrk; b F&]; 

my;yJ GNshrk; n`jh; 

b F&];> ,y.559> 

FzNrfu khtj;ij> 

Njtj;j tPjp. ,whfk

T/1382 Kj;JthbNf fkypd; 

vntw; ngh;zhz;Nlh> 

,y.02/V> kq;fs 
tPjp> 3Mk; Fwz> 

ePh;nfhOk;G

,y;iy ky;ypfh Muha;r;rpNf 

epfpl;l vtw; jhku 

ngNuuh> 

,y.21/rp> gpNukre;jputj;j> 
jpk;gphpf];fl;Lt> 

ePh;nfhOk;G.

1387/T yypjh nlkpd; 

ngNuuh> ,y.19/3> 
itj;jparhiy ghij> 

Mdpahfe;j> fe;jhd

,y;iy \hh;kpdp khpNa ngNuuh> 

,y.19/3> itj;jparhiy 

ghij> Mdpahfe;j> 

fe;jhd

1391/20/TS yPyh n`l;bnfhl> 

D/05> eptrpGu> 
nfhl;Lnfhl

Mk;  ePj;jh re;jpuyjh 

n`l;bnfhl my;yJ 

n`l;bnfhlNf ePj;jh 

re;jpuyjh my;yJ ePj;jh 

re;jpuyjh> D/05> eptrpGu> 
nfhl;Lnfhl

jpfjp:2021.02.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ePh;nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 

ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 khjk; 29 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

851/T k`pe;jghy 

khj;jwahuhr;rp my;yJ 

khj;jw Muha;r;rpnf 

k`pe;jghy> ,y.45> 

kq;fs khtj;ij> 

tsd> ghze;Jiw

,y;iy nghUYnfhlNf G\;gh 

ee;jdp> ,y.45> kq;fs 

khtj;ij> tsd> 

ghze;Jiw

jpfjp:12.02.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 05 khjk; 31 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

855/T nlhd; Fyuj;d> 

[anej;jpNf> ,y.15> 

jp];] ghij> thJt

,y;iy [fj; utPe;jpu [anej;jp> 

,y.15> jp];] ghij> 

thJt

jpfjp:12.02.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 05 khjk; 02 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/270/20 jrehaf;f 

Kjpad;nryhNf gparphp 

jh];tj;j> khuht 

ghij> tp[aGu> 

rpak;gyhgpl;ba> 

Nffhiy

,y;iy Etd; rhku> jh];tj;j> 

,y.66/01> khuht ghij> 

tp[aGu> rpak;gyhgpl;ba> 

Nffhiy

jpfjp:05.02.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk; 

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 28 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/363 tpf;fpuk#hpa 

gl;lnge;jpNf mdpy; 

ruj;> ,y.373> fhyp 

tPjp> gahfy tlf;F

,y;iy ,Ytd Kjpahd;nryhNf 

jPg;gh gphpajh;\dp>  

,y.373> fhyp tPjp> 

gahfy tlf;F

jpfjp:2021.02.08 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 27 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1449/20 vjphptPu Mur;rpNf 

yypj; tre;jFkhu> 

vjphptPu fpwpNard; 

kPg;Ng re;jp> ghJf;f

,y;iy fphp]; Njhk;gJNf 

re;jpuhzp vjphptPu 

fpwpNard; kPg;Ng re;jp> 

ghJf;f

jpfjp:2021.01.26 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk; 

aho;g;ghz khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 30 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

aho;g;ghz 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

jj;Jtk; 

tof;F ,y 

: T/67/2021

fhh;j;jpNfR KUfjh]; 

,uhjhf;fpU\;zd;> 

,y.158> rl;lehjh; 

tPjp> ey;Y}h;> 

aho;g;ghzk;

,y;iy fhh;j;jpNfR KUfjh]; 

,uhjhf;fpU\;zd;> 

ifk;ngz; rj;jpkjp 

,y.158> rl;lehjh; tPjp> 

ey;Y}h;> aho;g;ghzk;

aho;g;ghz 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

jj;Jtk; 

tof;F ,y 

: T/68/2021

rptuh[FkNurd; ngz; 

jpyftjp> ,y.217/2> 
filr;rhkp xOq;if> 

ePuhtpab> aho;g;ghzk;

,y;iy rptuh[FkNurd; 

kzptz;zd;> ,y.217/2> 
filr;rhkp xOq;if>  

aho;g;ghzk;

jw;NghJ 698> Morrish Road, 
Toronto, ON, MIC 1G3, Canada

jpfjp:27.01.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; aho;g;ghzk; khtl;l ePjpkd;wk; 

ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 khjk; 29 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

847/T JtNf mgauj;d 

FzNrfu 

'mg;fahkpdp" fy;bAl; 

gz;lhufk.

,y;iy JtNf jk;kpf;f 

gphpaee;jpdp FzNrfu> 

210> mSj;fk> 

gz;lhufk

849/T nkh`nkl; e[pg;Bd; 

,];kj; mkPd;> ,y.65> 

njhl;ltj;j ghij> 

tPutj;j> ghze;Jiw

,y;iy ,];kj; mkPd; 

K`k;nnkl; mf;uk;> 

,y.65> njhl;ltj;j 

ghij> tPutj;j> 

ghze;Jiw

ghze;jiw 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

tof;fpyf;fk;

852/T

nkh`kl; fhrpk; 

mrdpah `hdpk; 

kWngah; nkh`kl; 

fhrpk; `rdpah 

`hdpk; 

kWngah; nkh`kl; 

fhrpk; mrPdpah 

`hdpk; kWngah; 

nkh`kl; fhrpk; 

mirdpah 

`hdpk; ,yf;fk; 

98> gioa fhyp 

tPjp> N`dKy;y> 

ghze;Jiw

,y;iy nkh`kl; ghUf; 

nkh`kl; ,];jpahf; 

kWngah; nkh`kl; 

,];jpahf;> ,yf;fk; 24/6> 
fltj;j tPjp> fYNghtpy> 

nj`ptis

853/2021/T u`{khd; nkhn`hkl; 

nkhn`hkl; [khy;> 

,y.11> \hPt; 

khtj;ij> Nfhufz> 

nfnry;tj;j

,y;iy nkhn`hnkl; [khy; 

nkhn`hnkhl;> mh;rhl;j;> 

,y.11/2> \hPt; khtj;ij> 

Nfhufz> nfnry;tj;j

jpfjp:2021.02.09 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ghze;Jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 26 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T51/20 jprhehaf;fNf ruj; 

G\;gFkhu jprhehaf;f> 

,y.305> fe;jd;fk> 

fLfd;dht

Mk; [Ptdp re;jphpf;fh 

gpl;lypaj;j> ,y.297> 

fe;jd;fk> fLfd;dht

jpfjp:2021.02.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 21 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/514 Kdrpq;`Nf 

`hp];re;jpu 

clf`N`d g`y 

fk;nkjfk> nja;ae;ju

Mk; Kdrpq;` rphpghy> 

,y.61/V> ,RU nrtd 
g`y fk;nkjfk> 

nja;ae;ju

TS/517 tj;J N`tNf 

tp[prphp my;yJ tj;J 

N`tNf tp[prphp

,y;iy RkzrPyp RJrpq;` 

gpGyN`d> gj;jpfk> 

jpf;Ftis.

jpfjp:21.01.26 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk; 

gJis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 07 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/313/20 Kj;J jd;jphpyhNf 

RkPu N`ke;j FNu

,y;iy 1.  uj;ehaf;f 

Kjpad;NryhNf 

ejPf;fh gphpajh;\dp 

uj;ehaf;f> ,y.10> 

ENf re;jp> vOj;JUt 

tPjp> `g;Gtj;j> 

gJis.

2.  r];kpf;f [Nkhj; 

FNu> ,y.10> ENf 

re;jp> vOj;JUt tPjp> 

`g;Gtj;j> gJis.

3.  nej;kp `pkhah FNu> 

,y.10> ENf re;jp> 

vOj;JUt tPjp> 

`g;Gtj;j> gJis.

jpfjp:2021.01.27 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; gJis khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 29 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/02/2021 vjphprpq;` 

Muha;r;rpNf jh;krphp> 

,y.365> gpafk tPjp> 

njy;nfhl

,y;iy [Pte;juNf jahtjp> 

,y.365> gpafk tPjp> 

njy;nfhl

T/42/2020 Nltpl; ngNuuh 

&grpq;f [aRe;ju 

Fzuj;d> ,y.188/6/1> 
g`y gpad;tpy> 

fltj;j

,y;iy &grpq;f Muhr;rpNf 

FKJ J\hhp gpNghjpfh 

&grpq;f> ,y.188/6/1> 
g`y gpad;tpy> fltj;j

T/52/2020 nge;ju n`l;b 

Muhr;rpNf [{l; 

yNye;jpu nrdtpuj;dh> 

,y.72/B> 
g`yfuf`Kd> 

fltj;ij

,y;iy tprpjhfkNf epypdp 

uq;fpfh> ,y.72/
B> g`yfuf`Kd> 

fltj;ij

T/56/2020 RJ NjtNf 

gpNukjpyf;f> 

,y.348/66> 1Mk; 

xOq;if> gphptpd 

ghij> fphpy;yty> 

Ntnghl

,y;iy rk;gh gpNukjpyf;f 

my;yJ rk;gh [arpq;`> 

,y.348/66> 1Mk; 

xOq;if> gphptpd ghij> 

fphpy;yty> Ntnghl

T/59/2020 nuhgl; yady; 

j`ehaf;f> 61/A/2> 
nguf;Fk; khtj;ij> 

gz;lhutj;j> fk;g`h

,y;iy rrp eadh xrb 

j`ehaf;f> 61/A/2> 
nguf;Fk; khtj;ij> 

gz;lhutj;j> fk;g`h.

T/67/2020 nyhf;F 

fe;NjhjuuhyyhNf 

Nrhkhtjp N`ke;j 

Fzth;jd my;yJ 

Nrhkhtjp N`ke;j 

Fzth;jd> ,y.154/B> 
m];fphpa> fk;g`h

,y;iy nrduj; 

gj;jpud;dN`yhNf 

ee;jpdp jk;kr;fhhp 

nrduj;> ,y.177/1> rphpkh 
gz;lhuehaf;f tPjp> 

k`u> fltj;j

70/2020/T Mhpajhr tpN[rpq;` 

,y.300/2> RNkjh 
khtj;ij. fNzKy;y

,y;iy Ngkhtjp tpN[rpq;f> 

,y.300/2> RNkjh 
khtj;ij. fNzKy;y

T/79/2020 tpf;fpukhuhr;rpNf 

Fyjpyf;f> ,y.160> 

khunghy> ntaq;nfhl

,y;iy `g;Gahuhr;rpNf Nuh`pdp 

ky;ypfh> ,y.27> 

uj;Jg];ty> eLd;fKt

T/86/2020 fld;nfhl 

kd;ddyhNf rphpghy 

NrdhjPu> 323> 

gl;Ltj;j> ,uhfk

,y;iy ty;gpl;l fq;fhdkyhNf> 

ee;jd rpj;uh> 112> 

Nknfhl jk;kpl;l> 

khf;Nftpl;l> [h - vy

jpfjp:2021.01.22 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 29 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS 27/20 Vf;fehaf;f 

Kjpahd;nryhNf 

nrdtpuj;d 

gz;lh> 273/5> 
fl;Lf];njhl;il tPjp> 

fz;b

,y;iy tpf;fpukrpq;` 

Kjpahd;nryhNf 

nkhynfhlnfju 

gj;kh tpf;ukrpq;` 

my;yJ tpf;ukrpq;` 

Kjpahd;nryhnf 

gj;kh Vf;fehaf;f 

jp.K.tpf;ukrpq;`> 

273/5> fl;Lf];njhl;il 

tPjp> fz;b

jpfjp:2020.08.14 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fz;b khtl;l ePjpkd;wk; 

khj;jis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 28 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/891 ieJt tLNf 

va;Ngh;l; rpy;th> 

,y.47/B/4/1> 
fphpnkl;baht> 

xtpypfe;j> khj;jis

,y;iy Gsj;tj;j> jh;kfPh;j;jpNf> 

jk;kpf;f khydp 

nt[pyjh> ,y.47/B/4/1> 
fphpnkl;baht> xtpypfe;j> 

khj;jis

jpfjp:01.02.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jis khtl;l ePjpkd;wk; 

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 05 khjk; 07 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

678/T n`l;bNf kDty; 

tpy;Ngh;l;> ,y.185/2> 
nfh];tj;j> jyq;fk 

tlf;F> gj;juKy;y

,y;iy Njhd fkyh QhdrPyp 

n`l;bahuhr;rp> ,y.185/2> 
nfh];tj;j> jyq;fk 

tlf;F> gj;juKy;y

jpfjp:2021.01.26 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fLnty 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

fLnty khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 05 khjk; 07Mk; 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/690/2020 #hpa Muhr;rpNf 

mre;jp yf;kpdp> 

,y. 257/L> 
f`e;Njhl;l tPjp> 

khyNg

,y;iy fphp`jd;fe;j tpjhdNf 

jD\;f J\hd; Fkhu 

gpNukjh]>

,y. 257/L> f`e;Njhl;l 

tPjp> khyNg

706/T kPkdNf fUzhjhr 

,y. 970> jyq;fk 

tlf;F> khyNg

,y;iy kPkdNf jpNd\; rj;Juq;f

,y. 970> jyq;fk 

tlf;F> khyNg.

723/T/2020 mf;Fuz tl;lNf 

Mupatjp jprhehaf;f 

my;yJ mf;Fuz 

tl;lNf Mhpa 

jprhehaf;f

,y. 165/6> ghHf; 
tPjp> nfhOk;G-05

Mk; yf;khyp jPg;jpf;fh 

jprhehaf;f my;yJ yf;fp 

jprhehaf;f

,y. 165/6> ghHf; tPjp> 
nfhOk;G-05

727/T N`thfkNf 

jpyfuj;Nd> 

,y. 551> 

ntyp`pe;j> fLnty

,y;iy ruk;Nf Nlhdh ee;jdp>

,y. 551> ntyp`pe;j> 

fLnty

728/T/2020 rpe;j tPuf;$d; 

mNgehaf;f

,y. 1142> 

jk;Nkhja khtj;ij> 

gj;juKy;y

,y;iy [{ypad; `H\h gpurhl; 

nkz;b];

,y. 1142> jk;Nkhja 

khtj;ij> gj;juKy;y

732/T Rdpy; cghyp 

[arpq;` 

,y. 262/V1> 3Mk; 

xOq;if> rhe;jpGu 

jytj;Jnfhl

,y;iy njudpafyNf rpe;j 

uQ;rdp ngNuuh

,y. 262/V1> 3Mk; 

xOq;if> rhe;jpGu> 

jytj;Jnfhl.

735/T Gz;zpaNrhkh 

,uh[thrk; my;yJ 

Gz;zpa Nrhkh 

,uh[thrd;

,y. 382/1> 2k; tPjp/ 
xOq;if uj;dhuhk 

tPjp> N`hfe;ju 

tlf;F

,y;iy jpdQ;ryp re;jphpf;fh 

tpf;fpukrpq;f 

mNgatHj;jd

,y. 382/1> 2k; tPjp/ 
xOq;if uj;dhuhk tPjp> 

N`hfe;ju tlf;F

737/T ntyje;jphpNf> 

[_ypa]; nghj;Nj[{

,y. 787>     ~Mrphp 

cad|> jyq;fk 

njw;F gj;juKy;y

,y;iy ntyje;jphpNf [ajp];] 

nghj;Nj[{> 

,y. 157> 1Mk; ghij> 

tp[aee;jduhk ghij> 

N`hfe;ju> gpypae;jy.

jpfjp: 2021.02.08    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fLnty khtl;l ePjpkd;wk;

ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 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/1309 md;nuhnel;Nl neYd; 

G\;guhzp [a#hpa>

,y. 3> eptr 

khtj;ij fe;jhid

,y;iy md;nuhnel;Nl epHkyh 

J\hdp [a#hpa>

,y. 3 eptr khtj;ij> 

fe;jhid.

1367/T tpjhd Muha;r;rpNf 

[ae;j ngNuuh>

,y. 23> ntypaKd 

ghij> n`e;jy> 

tj;jis

,y;iy k`hnty;y fq;fhekNf 

,Ndhf;fh tUzp ngNuuh

,y. 23> ntypaKd 

ghij> n`e;jy> 

tj;jis

1375/Ts N[hd; ny];yp 

Ky;NyhHl; tpy;yh];

95-96 kpNydpak; 

rpl;b> Vf;fy> [h-vy

,y;iy fk;yj; 

nkhn`hl;luhyyhNf 

mrpj;j Rre;jp mNgrpq;` 

tpy;yh]; 

95-96 kpNydpak; rpl;b> 

Vf;fy> [h-vy

1389/T xf];bd; gpNye;jpud; 

,k;kDNty; Gs;Ns 

my;yJ xf];bd; 

ngNye;jpud; 

,k;kDNty; Gs;Ns 

my;yJ xf];bd; 

ghNye;jpud; 

,k;kDNty; 

Gs;Ns my;yJ 

xf];bd; gpnye;jpud; 

,k;kDNty; 

Gs;Ns my;yJ 

xf];bd; gpnye;jpud; 

,k;kDNty;

,y. 117/2> 
g`y fjpuhd> 

Ng];iyd; ghij> 

jpk;gphpf];fl;Lt.

,y;iy ,thdh n`d;djpNf 

re;jpuh Nuh`pdp j 

rpy;th my;yJ ,thdh 

n`d;djpNfa; re;jpuh 

Nuh`pdp rpy;th

,y. 117/2> g`y 

fjpuhd> Ng];iyd; 

ghij> jpk;gphpf];fl;Lt.

1399/T N`Hkd; N[k;]; 

tpN[#hpa

,y. 25/3> Gdpj 
me;NjhdpahH 

rJf;fk;> mnthptj;j 

ghij> tj;jis

,y;iy K`k;jpuk;yhNf Njhdh 

jpNurh gphp[;n[l;

,y. 25/3> Gdpj 
me;NjhdpahH rJf;fk;> 

mnthptj;j ghij> 

tj;jis

jpfjp: 21.01.2021    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 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/354 nknud;f`Nf jah 

= mNg#hpa

,y. 74> tlf;F 

= Rkq;fy ghij> 

fSj;Jiw tlf;F.

,y;iy m[pj; eprhe;j mNg#hpa

,y 593/2> tPjp 
mgptpUj;jp mjpfhu rig 

tpLjp> `pnlnyd;d> 

,uj;jpdGhp.

T/361 nrk;GFl;bNf ruj; 

rpy;th

,y. 330/V3> = 

rPyhee;j ghij> 

fSth Nkhju> 

mSj;fk

,y;iy nghd;dk;ngUk 

Muha;r;rpNf re;jphpf;fh 

rkz;khyp

jpfjp: 2021.01.27    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 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;

1395/T kPkd uztPu uj;J 

Muha;r;rpNf Nggpad; 

,dnrd;l; gPhp];> 

282/73> nghy;f` 

N`d ghij> 

`g;Gnfhl> fe;jhd

,y;iy

jpfjp: 21.01.2021    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

jq;fhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 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 52/20 nfhbJtf;FNf 

uj;djhr Mhpare;jpu

,y;iy `py;lh rPytjp 

n`l;bahur;rp

,y. 168> jpf;nty;y tPjp> 

ngypaj;j

jpfjp: 08.01.2021    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 2021 Mz;L 04 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/241 [anfhb 

Muha;r;rpyhNf 

Ngkrphp

,y. 77> `g;gpl;bfk> 

fy;vypa

,y;iy rpak;gyhgpl;b 

Kfhe;jpuk;Nf ,e;jpuh 

khndy; [a#hpa

,y. 77> `g;gpl;bfk> 

fy;vypa

jpfjp: 01.02.2021    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 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/618 nkh`nkl; rk;RjPd; 

nkh`nkl; Fuh];> 

,y. 60V> Nfhq;f`h 

ghij> jy;gpl;ba> 

fhyp

,y;iy nkh`nkl; Fuh]; 

nkh`nkl; ,k;uhd; 

,y. 60V> Nfhq;f`h 

ghij> jy;gpl;ba> fhyp

T/619 fg;Gfk `y;Ng 

gparphp

,y. 3/4> = RjH-

khya khtj;ij> 

Nfhl;il> fhyp

,y;iy fhyN` N`tNf 

cjahq;fdp

,y. 33/8> 
jyhf`hN`d> njU> 

Fg;`y;nty;y> fhyp.

T/620 fhyN` N`tNf 

ypypjh ,uhzp

,y. 3/4> = RjH-

khya khtj;ij> 

Nfhl;il> fhyp

,y;iy fhyN` N`tNf 

cjahq;fdp

,y. 33/8> jy;f`N`d 

njU> Fg;`y;nty;y> 

fhyp

jpfjp: 2020.10.16    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

FUehfy; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 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;

7871/T N`uj; 

Kjpad;NryhNf 

rpl;dp kNdh`H 

N`uj; vdg;gLk; 

rpl;dp kNdh`H 

N`uj; 

nfgy;yt tj;j> 

nfgy;yt> c`hkpa

Mk; tprhfjj;j td;dpehaf;f

,y. 600/36>
tpkhd epiya tPjp>

mEuhjGuk; 

(kDjhuH)

jpfjp: 2021.01.29    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: FUhfy; khtl;l ePjpkd;wk;

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 28Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

PRO/624 mk;gyhq;nfhlNf

tpkyNrd> 

,y. 06> mj;jk; 

eptr> cLfk;gpl;ba> 

njhle;Jt

,y;iy kpyp fSg`d

,y. 06> mj;jk; eptr> 

cLfk;gpl;ba> njhle;Jt 

jpfjp: 2021.02.02    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fhyp khtl;l ePjpkd;wk;

ePHnfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 05 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;

1373/T jStl;lNf rhkpe;j 

[Ptd ngNuuh 

my;yJ rhkpe;j 

[Ptd ngNuuh 

jStl;lNf

,y. 40> 

ypj;jHyhz;l; ghij> 

g+l;by; (,y. 280/4> 
jStnfhl;Lt> 

nfhr;rpf;fil)

,y;iy gahfyNf cNjdp Ruq;f 

ngNuuh 

,y. 280/4> 
jStnfhl;Lt> 

nfhr;rpf;fil - jw;NghJ 

trpg;gJ

,y. 48>Nehl;ld; njU> 

g+l;by;> yptHg+y;> L20 
4SQ If;fpa ,uhr;rpak;.

jpfjp: 12.01.2021    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 2021 Mz;L 04 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/834/20 ghyGtJNf Nukz;l; 

Nahd; nkz;b];>

,y. 73/V> 
nfhuynty;y> 

nkhwl;Lt

,y;iy nfhe;j nlhU 

jk;gpuhyyhNf gpykpdh 

yydp rpy;th

,y. 73/V> nfhuynty;y> 
nkhwl;Lt

jpfjp: 01.02.2021    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;

rpyhgk; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 28 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

169/T FUFy#hpa gpuhd;rp]; 

jptq;f ngh;zhz;Nlh> 

tl;lf;fsp> rpyhgk;

,y;iy FUFy#hpa md;unel;b 

n\hpf;f ngh;zhd;Nlh 

fQ;[{f;Fop> 

KFDtl;ltz> rpyhgk;

jpfjp:04.01.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; rpyhgk; khtl;l ePjpkd;wk; 

Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 06 khjk; 02 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

268/T mkuNrfuNf Rdpy; 

gpaNrd my;yJ Rdpy; 

N`ke;j gpaNrd

,y;iy mkuNrfuNf mUz 

rk;gj; mkuNrfu> 

'khjtp"> ngufy> 

Nffhiy

jpfjp:03.02.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk; 

khtdy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 05 khjk; 01 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/40 nkh`nkl; u\Pl; 

nkh`nkl; `hP];> 

rp/54/1> tbajd;d> 
n`k;khj;jfk

Mk; K`k;kJ `dPgh rpj;jp 

fkpyh> rp/110/7> jPTfl> 
n`k;khj;jfk

T/44 Nghunjdpa uhyyhNf 

mNguj;d gz;lh> 

,y.06> muehaf;f 

ghij> n`k;khj;jfk

,y;iy nj`pfk uhyyhNf 

Nrhkyjhnkdpf;Nf> 

,y.06> muehaf;f ghij> 

n`k;khj;jfk

jpfjp:26.01.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khtdy;y khtl;l ePjpkd;wk; 

kj;Jfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 23 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/03/2020 m[pj; ep\he;j 

n`l;b Muhr;rp> 

14> gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> kj;Jfk

,y;iy Fsg;Gje;jphpNf Njhd 

rj;Jhp epNuh\p> 14> 

gz;lhuehaf;f khtj;ij> 

kj;Jfk

jpfjp:2021.02.02 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; kj;Jfk khtl;l ePjpkd;wk; 

khj;jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 21 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TS/505 jprhehaf;f 

nkhn`hl;bNf fhkpdp 

yf;];kd; 'by;kp" 

nkdpf;ghyN`d> 

eapk;ghy> jp`nfhl

,y;iy jprhehaf;f 

nkhn`hl;bNf gpurhj;> 

'by;kp" nkdpf;ghyN`d> 

eapk;ghy> jp`nfhl

TS/506 tpN[rpq;` 

Kjpad;nryhNf 

,e;jpuhzp tpN[rpq;`

,y;iy gs;spKy;y fg;GfkNf 

ge;Jy ruj;re;jpu> ,y.29> 

uh`{y FWf;Fg; ghij> 

khj;jiw

TS:507 uq;fpf;f `\he;jp 

tpf;ukuj;d FzNrfu> 

,y.60> jh;kuh[ tPjp> 

khj;jiw

,y;iy td;dpNf ,e;jpturhuq;f> 

,y.60> jh;kuh[ tPjp> 

khj;jiw

TS/512 N`t ngrpNf 

jh;kghy> ,y.61> 

fq;fhuhk tPjp> ngyd> 

ntypfk

,y;iy tPurpq;`> Muha;r;rpNf 

tre;j ee;jpdp>  ,y.61> 

fq;fhuhk tPjp> ngyd> 

ntypfk

jpfjp:24.12.2020 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jiw 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

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 29 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

16/T uztPu Muha;r;rpNf 

neypa uQ;Qdp 

gj;kyjh uztPu 

nfhl;bd;fLt> 

,y.34/3> 3Mk; 

xOq;if> = Nghjp 

ghij> fk;g`h

,y;iy [Ptdp by;Uf;\p 

nfhl;bd;fLt> ,y.34/3> 
3Mk; xOq;if> = Nghjp 

ghij> fk;g`h

T/58/2020 gz;lhuehaf;f 

Kjpahd;nryhNf 

mkutd;\ 

gz;lhuehaf;f> 

,y.234/12> k`hfil 

re;jp> NfhdN`d> 

fltj;j

,y;iy ep];]q;f 

Kjpahd;nryhNf 

Fztjp> ,y.234/12> 
k`hfil re;jp> 

NfhdN`d> fltj;j

T/68/20 gphpaehj; k`pe;j 

vjphprpq;f my;yJ 

k`pe;j vjphprpq;f> 

,y.254> ve;NjuKy;y> 

tj;jis

,y;iy nyhf;F n`l;bNf byhdp 

epNuh\h nuhl;hpNfh> 

,y.254> ve;NjuKy;y> 

tj;jis

T/84/2020 khf;ftpl;lNf gPl;lh; 

nehnay; ];lhd;yp 

ngNuuh> 230/1> 
jy;tj;Jn`d;gpl;l> 

khf;Nfhy; tlf;F

,y;iy fk;nkj ypadNf 

`hpahl; jahtjp> 230/1> 
jy;tj;Jn`d;gpl;l> 

khf;Nfhy; tlf;F

fk;g`h 

T/87/2020
tp[ayj; Mur;rpNf 

Nrhkjh]> 750/B/2> 
Gtf;f`ye;j tPjp> 

n`a;ae;JLt

,y;iy nfhbfhu Mur;rpNf 

Nrhkyjh> 750/B/2> 
Gtf;f`ye;j tPjp> 

n`a;ae;JLt

93/T \he;jFkhu> 

tpf;fpukahuhr;rp> 

,y.30> eLq;fKt> 

fk;g`h

Mk; fy;ahzp bf;nty;y 

(jp.K.tpf;fpukahuhr;rp) 

,y.21/3> af;fy ghij> 

fk;g`h

01/2021/T klNghU 

Kjpad;NryhNf 

Nrhkth;jd 

my;yJ klNghUNf 

Nrhkth;jd> ,y.399> 

Nruk; khtj;j> 

,fyfuf`Kd> 

fltj;ij

,y;iy ,j;jnfhlNf Njhd 

tpkyh my;yJ 

,j;jnfhlNf tpkyh> 

,y.399> Nruk; khtj;j> 

,fyfuf`Kd> 

fltj;ij

jpfjp:2021.02.09 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

ENfnfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 30 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/1227/19 Xf;kd; ehype;j 

fy;N`d my;yJ 

ehype;j fy;N`d> 

,y.166> vnfhltj;j 

ghij> nghuy];fKt

,y;iy \phpahq;fdp jprhehaf;f 

fy;N`d my;yJ k`e;j 

Ky;NyfkNf \phpahq;fd; 

jprhehaf;f my;yJ 

\phpahq;fdp jprhehaf;f 

,y.166> vnfhltj;j 

ghij> nghuy];fKt

T/1289/20 fhkpdp mkurphp 

gdhgpl;ba> ,y.53/17> 
Nahj khtj;ij> 

rpj;jhKy;y> gpypae;jy

Mk; jy;f];tj;jNf Njhd 

re;jphpfh \pahkyp 

gphpajh;\pdp> ,y.195/3> 

nghy;tj;j ghij> 

gKDt> k`ufk

T/1307/20 G\;gh re;jpuhzp 

nfhyk;gNf 

,y;iy Nguhrphpah; rphpkhj 

rphpNktd; nfhyk;gNf> 

,y.90> [k;Gf];Ky;y 

ghij> ENfnfhl

T/1325/20 t[pu Rre;j uNgU 

my;yJ t[pu Rre;j 

UNgU rkutPu 

FzNrfu> ,y.1/7> 
mNguj;d khtj;ij> 

nghuy];fKt

,y;iy ypfd Kjpahd;nryhNf 

ge;Jkjp ,e;jpuNyfh>  

,y.1/7> mNguj;d 

khtj;ij> nghuy];fKt

T/1331/20 rure;jpu 

n`l;bahuhr;rp ,y.14> 

n[h];nty; gpuNjrk;> 

kphp`hd> ENfnfhl

,y;iy \hdf;f mEUj;j 

n`l;lbahuhr;rp> ,y.14> 

n[h];nty; gpuNjrk;> 

kphp`hd> ENfnfhl

T/1343/2020 n[t; xg;Nu nta;kd;> 

,y.425/22V> 
cNjdptj;j ghij> 

cl`hKy;y> 

ENfnfhl

,y;iy mNyhkh 

n[dt;th; nta;kd; 

(jp.K.Mde;jg;gh) 

,y.425/22V> cNjdptj;j 

ghij> cl`hKy;y> 

ENfnfhl

T/1346/20 uhy;g; N[hrg;> 

,y.35/21A> Nukz;l; 

rhiy> ENfnfhl

mwpe;jpUf;ftpy;iy ngl;bY}aprh rpl;b> 

,y.35/21A> Nukz;l; 

rhiy> ENfnfhl

T/1349/20 GQ;rp mg;G`hkp 

Mur;rpyhNf eph;kyp 

jh;kyjh rkurpq;` 

my;yJ eph;kyp 

jh;kyjh> ,y.14> 

2Mk; tPjp> 

jytj;Jnfhl tPjp> 

gpl;lNfhl;Nl.

,y;iy fhe;jp G\;gyjh 

rkurpq;`> ,y.14> 2Mk; 

tPjp> jytj;Jnfhl tPjp> 

gpl;lNfhl;Nl.

T/1361/20 N`tnf nlhd; 

RNgrd;> ,y.118> 

Nf.gp.rphpth;jd 

khtj;ij> 

fq;nfhltpy> 

ENfnfhl

,y;iy ky;ypfh tp[pj;jdp 

ntypf;fy> ,y.118> 

Nf.gp.rphpth;jd khtj;ij> 

fq;nfhltpy> ENfnfhl

T/1352/20 nfhbf;fhu 

Muha;r;rpNf rhh;y;]; 

ngNuuh> ,y.21/6rp> 
rku$d; fhh;ld;];> 

Mde;j ghypf;fh 

ghij> ghnfhl> 

gpl;lNfhl;Nl

Mk; n`l;bNf nlhd; rPytjp>  

,y.21/6rp> rku$d; 

fhh;ld;];> Mde;j 

ghypf;fh ghij> ghnfhl> 

gpl;lNfhl;Nl

T/1365/21 Ff;Fy fq;fhdd;Nf 

[aNrd my;yJ 

Ff;FNy fq;fhdd;Nf 

[aNrd> ,y.133/2> 
gkD tPjp> k`ufk

,y;iy FFf;Ny fq;fhdd;Nf 

RGd; gpuKjpjh [aNrd>  

,y.133/2> gkD tPjp> 

k`ufk

jpfjp:2021.02.03 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ENfnfhil khtl;l ePjpkd;wk; 

tuf;fhnghy  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 27 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

13/T gj;Njfk rpq;`Nf 

tre;j Fkhu ,y.< 

15> gdpn`y> 

Ntty;njdpa

,y;iy ,Nu\h rQ;rPtdp 

rq;Nrhdp> ,y.< 15> 

gdpn`y> Ntty;njdpa

jpfjp:10.02.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; tuf;fhnghy khtl;l ePjpkd;wk; 

fy;fpir khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 28 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

4957/20/T [ak;gjp ,e;jpurphp 

gz;lhu rkuf;$d;> 

,y.39 V> cs; 

ngahh;iyd; ghij> 

nj`ptis 

Mk; gphpahdp rku$d;> ,y.39 

V> cs; ngahh;iyd; 

ghij> nj`ptis

4991/20/T FNshhp fkyk; 

g;Nshuh ];Bgd;> 47> 

gpauj;duhk ghij> 

nj`ptis

,y;iy [{d; ];Bgd;> 47> 

gpauj;duhk ghij> 

nj`ptis

4998/20/T nkh`kl; gTrp rpj;jp 

u]hdh my;yJ rpj;jp 

u]hdh my;yJ rpj;jp 

u]hdh nkh`kl; 

gTrp> ,y : - 30C> 
ngg;gpypahd tPjp> 

nejpkhy nj`ptis

,y;iy nkh`kl; rpuh]; 

mgPGy;yh my;yJ 

nkh`kl; mgPGy;yh 

nkh`kl; rpuh];>  ,y : 

- 30C> ngg;gpypahd tPjp> 
nejpkhy nj`ptis

5056/20/T fpU\hd; ly;[pw; 

Kdrpq;f my;yJ 

ly;[pj; fp\hd; 

Kzrpq;f> ,y.01> 

vgNdrh; ,lk;> 

nj`ptis

Mk; ypye;jp mNahkp ngNuuh 

tp[auj;d> ,y.48/23> 
vg;gpl;lKy;y tPjp> 

Nfhl;Nl

5057/20/T ghyfkNf rphpy; 

ngh;zhz;Nlh> 

,y.262/12> Nuh`pdp 

ghij> nejpkhy> 

nj`ptis

,y;iy cja ghyfkNf> 

,y.262/12> Nuh`pdp 

ghij> nejpkhy> 

nj`ptis

5058/20/T ,g;uh`Pk; 

nkhn`hnkl;> `rPk;> 

,y.14V-1-2> fud; 

,lk;> ruzq;fhu 

ghij> nj`ptis

,y;iy nkhn`hnkl; `rPk; 

ghj;jpkh rd;guh> 

,y.14V-1-2> fud; ,lk;> 

ruzq;fhu ghij> 

nj`ptis

5060/20/T gpuhd;rp]; Nrtpah; 

nfhl;gpNu N[k;]; 

ghNtre;jd;> 61/2> 
Gdpj hPl;lh ghij> 

,uj;jkyhd

,y;iy [{ypahdh kpugps; 

epyhkfs; rnthpKj;J> 

34> xNud;[; njU 

ghj;Jh;];y; njU> 

fpNu];Nld];> vd; 

v]; vt; 21/45> rpl;dp> 
mT];jpNuypah.

5063/20/T jp];] k`hdhk 

ehnfhltpjhd> A1/8> 
Ntwn`u khtj;ij> 

nfhOk;G - 03

,y;iy rhpj; mgpN\f; 

ehnfhltpjhd> A16, 
Ntwn`u khtj;ij> 

nfhOk;G - 03. ,g;NghJ 

,y.27/3> N`hl;ly; tPjp> 

fy;fp];]

5064/20/T nknud;dNf ney;rd; 

ngh;zhz;Nlh> ,y.21> 

cjah khtj;ij> 

nuk;gpsh;]; ghijf;F 

mg;ghy;> fy;fpir

Mk; nkhpQ;rNf mhpd; epuQ;rd; 

ngh;zhz;Nlh> ,y.21> 

cjah khtj;ij> 

nuk;gpsh;]; ghijf;F 

mg;ghy;> fy;fpir

5072/20/T ghyRg;ukzpak; mUs;> 

,y.21/3> rpq;f tPjp> 
khnghy> tj;jis

,y;iy jq;fNtY rhe;jp> ,y.12> 

57 tJ xOq;if> Uj;uh 

khtj;ij> nts;stj;ij> 

nfhOk;G - 06.

5073/21/T fhpe;Jehj; rpwpfhe;j 

rphpNrd kw;Wk; 

\hpd;uehj; rpwpfhe;j 

rpwpNrd> ,y.37/1> 
tpkyrhu tPjp> 

fSNghtpy> 

nj`ptis

,y;iy fl;ldfy mj;JNfhuyNf 

,e;jputjp rpwpNrd>  

,y.37/1> tpkyrhu tPjp> 
fSNghtpy> nj`ptis

5075/21/T nydJt nyhf;FNf 

re;jpujhr> ,y.68/3V> 
khndy; xOq;if> 

mnguj;d khtj;ij> 

nghuy];fKt

,y;iy gyq;nfhrpq;` fkr;rpNf 

re;jpuh> ,y.68/3V> 
khndy; xoq;if> 

mnguj;d khtj;ij> 

nghuy];fKt

5076/21/T MWKfk; eFNy];thp 

tp.Kd; mUzhryk; 

eFNy];thp 

,y.29> gyhyp 

ghij> fe;jh;klk;> 

aho;g;ghzk;

,y;iy jh;khk;gpif fdful;zk;> 

,y.52-1/1> n`k;ld; 

xOq;if> nts;stj;ij> 

nfhOk;G

5077/21/T fpwp];bdh rTe;uud; 

uhirah my;yJ 

fpwp];bdh rTe;uuhzp 

uhirah> ,y.490/6> 
`t;nyhf; tPjp> 

nfhOk;G - 06.

,y;iy Nltpl; RNu]; uhirah> 

37> fk;Nghh;d; ghij> 

rl;ld; rNu v];vk; 

2> 6 Mh;N[ If;fpa 

,uhl;rpak;.

5078/21/T &gpfh rhe;jdp 

fyd;#hpa. ,y.53/1> 
= jk;Nkhju 

khtj;ij> uj;kyhid

,y;iy Ur;rpu rk;gj; 

ntuzpanfhl> ,y.49/1> 
3Mk; xOq;if> 

,uj;kyhid

5079/21/T rpq;`huNf yypj; 

rpy;th my;yJ 

rpq;`hu yypj; rpy;th> 

,y.212/3> fhyp tPjp> 
,uj;kyhd

,y;iy kUjehafk; 

kNdhuQ;rpjk; my;yJ 

kNdhuQ;rpjk;.,y.212/3> 
fhyp tPjp ,uj;kyhd.

5080/21/T fPh;j;jp Fkhu 

Mhpaghy 

ntudpanfhl> 

,y.53/1> = 

jk;khju khtj;ij> 

,uj;kyhid

,y;iy Ur;rpu rk;gj; 

ntudpanfhl> ,y.49/1> 
3Mk; xOq;if> 

,uj;kyhid

5082/21/T RuQ;rd; Gj;jjhr> 

,y.2/1> 1Mk; 

FWf;Fj; njU> 

fe;jts khtj;ij> 

,uj;kyhd

,y;iy gphpae;jp yhydp 

rphpkhd;d> ,y.2/1> 1Mk; 

FWf;Fj; njU> fe;jts 

khtj;ij> ,uj;kyhd

5084/21/T fpNw]; tPuJq;f> 66/3> 
Gifapuj epiya 

ghij> cl`hKy;y> 

ENfnfhl

,y;iy `h;\h yf;\;kd; 

tPuJq;f> 66/3> Gifapuj 

epiya ghij> 

cl`hKy;y> ENfnfhl

5085/21/T nkhfkl; m];th; 

`rPk;> ,y.8> 

mnyf;rhz;l;uh ghij> 

nfhOk;G 06

Mk; mg;Jy;yh m];th;>  

,y.8> mnyf;rhz;l;uh 

ghij> nfhOk;G 06

5086/21/T Mlk;guNf Fzjhr j 

my;tp];> 

,y.74/V> u[khtj;ij 

ghij> ,uj;kyhd

,y;iy n`l;b Muha;r;rp 

ypadNf re;jpuyjh> 

,y.74/V> u[khtj;ij 

ghij> ,uj;kyhd

fy;fpir 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

5087/21/T

mNgRe;ju 

gz;lhuehaf;f> 

,y.67/02> nuhNgh;l; 
Fzth;jd khtj;ij> 

gj;juKy;y

,y;iy epNuh\hFkhhp 

gz;lhuehaf;f> ,y.67/02> 
nuhNgh;l; Fzth;jd 

khtj;ij> gj;juKy;y

5089/21/T ngl;hpf; me;Njhdp 

tz;lh;Nthy;> ,y.10> 

gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> ,uj;kyhd

,y;iy ypad Muha;r;rpyhNf 

mkpjh ,uhzp> ,y.10> 

gz;lhuehaf;f khtj;ij> 

,uj;kyhd

jpfjp:2021.02.09 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fy;fpir  khtl;l ePjpkd;wk; 

,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 21 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/2350 khfpd Muha;r;rpNf 

rphpghy> #hpantt> 

tp`htj;j - 151/B> 
fkNf tj;j> Nghg;Ng> 

ghJfhf;f

,y;iy kh`pd Muha;r;rpNf 

fhkh \he;jdp kh`pd 

Muha;r;rp> ,y.83>        

= Ngkhde;j khtj;ij> 

Ktfk> ,uj;jpdGhp

jpfjp:20.01.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk; 

fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 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/333 n`e;j tpjhuzNf 

yPyhtjp j rpy;th 

Ue;Jtj;j> jHfh 

efH

,y;iy ey;yN`tNf [Kdh 

uQ;rdp j rpy;th

,y. 32> FUe;Jtj;j> 

jHfhefH.

T/359 Mhpajhr mafkNf 

my;yJ mafkNf 

Mhpajhr my;yJ 

mafkNf Mhpa-

jhr ngHdhd;Nlh 

jyUf;f`uhk 

tPjp> Flht];fLt> 

t];fLt

,y;iy fUzhKdp jahtjp j 

rpy;th> jyUf;f`uhk 

tPjp> Flht];fLt> 

t];fLt.

T/360 ghyGtJNf N[hrg; 

F\hy; nkd;b];>

,y. 82/3> rKj;jpu 

rpwp> flw;fiu tPjp> 

fSj;Jiw tlf;F.

,y;iy njhk;gthyhNf wPl;lh 

kpAhpay; nkd;b]; (jp.K. 

ngHzhz;Nlh) 

,y. 32/3> ~rKj;jpurpwp|>

flw;fiu tPjp> fSj;Jiw 

tlf;F

jpfjp: 2021.01.12    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fSj;Jiw khtl;l ePjpkd;wk;

Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 19 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

768/T `e;Jfs NjtNf 

rphpJq;f 

,y;iy 1.  ̀ e;Jfs 

NjtNf rke;jh 

ky;fhe;jp>ntuYfk> 

tyFk;GWKy;y

2.  ehudgpl;b n`q;ftj;j 

mg;G`hkpyhNf 

Rth;zyjh> ntuYfk> 

tyFk;GWKy;y

3.  ̀ e;Jfs 

NjtNf rhpj;j 

fy;`hhp rphpJq;f> 

jyh`pl;bkpy;y> 

tyFk;GWKy;y> 

Fspahg;gpl;ba

4.  Njrpa Nrkpg;G tq;fp> 

,y.255> fhyp tPjp> 

nfhOk;G - 03

jpfjp: 2021.01.18 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Fspahg;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 30Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

DTS 00052/ 
2020

,uhkrhkp kNdhfud;

12> gphpk;Nuh]; Nuhl;> 

fz;b

,y;iy nry;yg;gd; rNuh[pdp 

my;yJ rNuh[pdp kNd-

hfud;> (jp.K- nry;yg;gd; 

rNuhfdp)

12> gphpk;Nuh]; Nuhl;> 

fz;b

DTS 63/20 tpy;ypak; tPurpq;f> 

,y. 8/1> 
];g;gpupd;Nly;> 

mdptj;j> fz;b

,y;iy Rdpk; gpurhe;j tPurpq;f>

,y. 13/gP/13/2> td 
ghJfhg;G ghij> 

`e;jhd> fz;b.

jpfjp: 2021.01.06    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b khtl;l ePjpkd;wk;

njy;njdpa khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 05 khjk; 25 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

TE 0011/20 <fy;]; Nghy;];> 

12 <fy;]; hpl;[;> 

tpf;Nlhhpah Nfhy;g;> 

fd;wp hpNrhl; 

jpfdiar; Nrh;e;j 

Nftpl; N[hd; Nkhh;ld; 

gpyhf;nyh;

Mk; Xy;l; nuf;Nlhhp> mf;ld; 

gpa+nrk;> Nthh;f];lh; 

mUfpy;> 

WR6 5AG, If;fpa 
,uhr;rpak;> NkYk; <fy;]; 

Nghy;];> 12 <fy;]; hpl;[;> 

tpf;Nlhhpah Nfhy;g;>

 fd;wp hpNrhl; jpfdiar; 

Nrh;e;j n[dpgh; Nkhp 

gpyhf;nyh;

jpfjp:2020.12.22 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; njy;njdpa khtl;l ePjpkd;wk; 
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kuzrhjd mjpfhug; gj;jpu mYtyuhy; ntspaplg;gl Ntz;ba mwptpj;jypd; gbtk; khtl;l 

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

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

xU ,Wjp tpUg;ghtzk; vz;gpf;fg;gl;lnjd ntspg;gLj;jp my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Ml;fSf;F kuzrhjd mjpfhug; gj;jpuj;jpd; my;yJ ,Wjp tpUg;ghtznkhd;W ,izf;fg;gl;Nlh ,izf;fg;glhkNyh kuzrhjd 

epUthfg; gj;jpuj;jpd; mspg;gpw;nfd kuGhpikahz;ikr; rhd;wpjnohd;wpd; toq;fYf;nfd fl;lisnahd;W Mf;fg;gLtjw;F Ml;NrgidAila MnstUk; gpd;tUk; khtl;l ePjpkd;wq;fspdhy; eph;kzapf;fg;gl;l jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;dh; rj;jpaf; fljhrpapd; Mjhuj;Jld; mj;jifa Ml;Nrgidia vOj;jpy; Nfhg;gpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whh;.

ml;ltiz

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 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/49/2020 nlhd; Njhk]; 

[akhd;d

,y. 4> my;gpul; 

`T]; ghij> 

nfhOk;G

,y;iy ,uhzp Fitd;Nlh 

nydp rprpypah nw[pdh 

FzNrfu

,y. 12> b. lgps;A. 

&grpq;` khtj;ij> 

ENfnfhl

nfhOk;G 

khtl;l 

ePjpkd;w 

tof;F ,y.

DTS 51/20

rkutpf;uk ypadNf 

Rdpy; yype;jpu 

[atu;jd

,y. 345/29 V> 
FUg;G xOq;if> 

nghwis

Mk; rPkd; NkU gjpudNf 

yjpfh ,e;jpuhzp

,y. 345/29 V> FUg;G 
xOq;if> nghwis

DTS/97/19 mfk;nghb ruj; 

N`kre;jpu rpy;th>

,y. 150/6> 
gQ;rpfhtj;ij 

ghij> kUjhid> 

nfhOk;G-10

,y;iy fe;jehaf;f nghd;RNf 

eprq;`h epy;kpdp

,y. 150/6> 
gQ;rpfhtj;ij ghij> 

kUjhid> nfhOk;G-10

DTS/00112/ 
20

cf;tj;j 

fq;fhdk;yhNf 

jahde;j jHkrpwp 

vd;W miof;fg;gLk; 

cf;tj;j fq;fhdNf 

jahde;j 

,y. 07> tpf;lH 

nuhl;wpNfh khtj;ij> 

vj;Jy;Nfhl;Nl> 

Nfhl;Nl

,y;iy Rkpj;uh cf;tj;j 

jahde;j (jpUkzj;jpw;F 

Kd;dH - uzrpq;f)

,y. 07> tpf;lH 

nuhl;wpNfh khtj;ij> 

vj;Jy;Nfhl;Nl> Nfhl;Nl

DTS/00131/ 
2020

nkhnfhkl; rhyp 

nkhnfhkl; ghWf; 

my;yJ Kfk;kJ 

rhyp Kfk;kJ ghWf;

,y. 64> gphpd;r]; 

Nfl;> nfhOk;G-12

,y;iy ghj;jpkh Rrhd; Ngfk; 

\{f;up my;yJ ghjpkh 

Rrhd; Ngfk; 

,y. 64> gphpd;r]; Nfl;> 

nfhOk;G-12

DTS/136/19 marpd;j; ul;d yPyh 

jp];ra; ehafk; 

rharpd;j; nul;d;yPyh 

jp];ra; ehafk;

209/1A fpUs;s tPjp> 
nfhOk;G-5

,y;iy ];fe;jtuh[d; nuhNk]; 

jp];ra;ehafk; 

209/1A fpUs;s tPjp> 
nfhOk;G-5

DTS/141/20 thyl; uj;d 

te;Juhfy

29/16> [arpq;f 
khtj;ij> 

nfhOk;G-06

,y;iy fhtd;jp];] mHd];l; 

te;Juhfy

29/16> [arpq;f 
khtj;ij> nfhOk;G-06

DTS 
147/2020

Rg;gpukzpak; 

rj;jpa%Hj;jp 

,y. 96> ghHd;]; 

gpNs];> nfhOk;G-7

Mk; 1.  thkpdp rj;jpa%Hj;jp

2.  rj;jpa%Hj;jp 

rptNkhfd;

3.  rj;jpa%Hj;jp 

`hpjH\d;

4.  Jthwf;fh mgpuhkp 

rNgrd; tpthfj;jpw;F 

Kd;dH rj;jpa%Hj;jp> 

vy;NyhUk; ,y. 96> 

ghHd;]; gpNs];> 

nfhOk;G-7

DTS/158/20 NkhpdNj ,e;jpuhzp 

Fzjpyf;f

,y. 35 Ve;jphp]; 

rpy;th khtj;ij 

whtj;jhtj;j> 

nkhul;Lt

Mk; fhupatrk; vy;gJyhNr 

eprhrh jpy;Uf;rp 

ngHdhz;L my;yJ 

fhupatrk; vy;gJthNf 

eprq;f jpy;Uf;rp 

ngHdhz;L

No. 12> gjpgh Nuhl;> 
nfhOk;G-5

DTS/174/20 tpd;nrd; gh];lH 

gPhp]; 

,y. 35/3> Gdpj 
gPl;lH]; nurpnld;rP];> 

Gdpj gPl;lh]; ,lk;> 

nfhOk;G-04

Mk; `phpKj;JnfhlNf Rde;j 

gpahy;> Xa;T tpLjp> 

Fspahg;gpl;ba

DTS/178/20 jkae;jp eNuhj;jk; 

cNj\p

,y. 18> Fapd;]; 

nlu];> nfhOk;G-03

Mk; epNk\; eNuhj;jk; 

cNj\p

,y. 18> Fapd;]; nlu];> 

nfhOk;G-03

khtl;l 

ePjpkd;w 

nfhOk;G 

tof;F 

,yf;fk;: 

jd;ik: 

nrhj;J:

DTS/182/20

nra;l; nkhn`hkl; 

nra;l; ghUf; my;yJ 

nkhn`hkl; nra;l; 

nkhn`hkl; gh&f;

,y. 19> 

f;isl;Ngd;f;> 

nghythHl;> ];fhNg-

hNuh> xd;lhhpNah 

MIT3B4, fdlh

,y;iy 1.  \k;Rd; ep`hH gh&f; 

my;yJ nkhn`hkl; 

rk;Rjpd; \k;Rd; 

ep`hH

2.  ghj;jpkh mrPrh gh&f; 

my;yJ ghj;jpkh 

mrPrh gh&f;

,y. 15/1> igry;]; 

xOq;if> nts;stj;ij.

jw;NghJ - ,y. 

19> f;islHNgd;f;> 

nghythHl;> ];fhNghNuh> 

xd;lhhpNah MIT3B4, 
fdlh

mtHfSila 

mw;Nwhzpj; jj;Jtf;fhuH

nkh`kl; KuPd; uPrh 

kh`pH

,y. 565/12 V> ntypfl 
nlu];> ehty tPjp> 

,uh[fphpa.

DTS 185/20 Fygjp N`tN` b 

rpy;th> tp[auj;d 

= nfj> FUzhfy; 

tPjp> khjk;Ng

,y;iy Fygjp N`tN`b 

rpy;th cj;ju xrj> 

tp[auj;d

116 Kfe;jpuk; tPjp> 

nfhOk;G-03

DTS 00187/ 
2020

Nkhfd;uh[; rjhrptk; 

my;yJ rjhrptk; 

Nkhfd;uh[; my;yJ 

rjhrptk; Nkhfd;uh[;

,y. 10 1/1> ghHf; 
fhHld;];> nfhOk;G 

05

,y;iy Rgj;uh Nkhfd;uh[; 

my;yJ Rgj;uh rjhrptk;

,y. 10 1/1> ghHf; 
fhHld;];> nfhOk;G 05

DTS/190/20 jk;kwd;[pj; b rpy;th 

,y. 19/35> 
tyy;tj;j gpNs]; 

fy;Nghj;j Nuhl; 

ehty> uh[fphpa

Mk; gpd;dUt N`yh eydp 

b rpy;th 

,y. 19/35 tyt;tj;j 
gpNs];> fy;Nghj;j Nuhl;> 

ehty> uh[fphpa.

00196/2020 
/DTS

W}grpq;f Muhr;rpNf 

nlhd; G];gkhy; 

[aWthd;

No. 112/01> 
nfhLgk;k tPjp> 

mj;Jy; Nfhl;Nl> 

Nfhl;Nl

,y;iy W}g;grpq;f Muhr;rpNf 

nlhd; [auj;d

No. 112/03 nfhLgk;k 
tPjp> mj;Jy; Nfhl;Nl> 

Nfhl;Nl

DTS/207/20 gpuhq; vl;Ntl; 

mkuJq;f

,y. 7b> ,rpgj;jhd 

khtj;ij> 

nfhOk;G-05

Mk; re;jd rphpehj; mkuJq;f

,y. 20> `{Yjhnfhl 

ghij> fy;fpir.

jpfjp: 2021.02.08   kuzrhrd 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 2021 Mz;L 04 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 
00208/2020

fSje;jphpNf 

ee;jNrd ngNuuh> 

,y. 158/4> Nyf; 
l;iut; tPjp> 

nfhOk;G-08

,y;iy uzrpq;f Muhr;rpNf 

fUzh uQ;[dp

,y. 158/4> Nyf; l;iut; 

tPjp> nfhOk;G-08

DTS/211/20 fkN` jHkNrd

B/7/G/2> `pk;Gl;L 

cad tPlikg;Gj; 

jpl;lk;> Ky;Nyhpaht

,y;iy tyj;ju Mr;rhhpN` 

FKJdp re;jphpfh

B/7/G/2> `pk;Gl;L cad 

tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

Ky;Nyhpaht

DTS 
212/2020

gj;juKy;y> 

ngytj;j> rpq;`Gu 

khtj;j> ,y. 03 ,y; 

trpj;j n[ul; vl;tl; 

];nfhl; bnuf;];

Mk; 1.  nfhOk;G 07> g+yH]; 

xOq;if> ,y. 05,y; 

n[whd; ikf;fy; 

fdfuj;d

2.  fy;fp];]> rq;fkpj;j 

khtj;ij> ,y. 

65,y; jhuf;f Ruq;f 

[ajp];r

DTS/214/20 ,uh[#hpaH 

tPurpq;fk;

,y. 5/5 ilk; md;l; 

];ngd;]H khb 

tPLfs;

,y. 25 fhyp tPjp> 

nfhOk;G-06

,y;iy rptNd];thp tPurpq;fk; 

my;yJ fe;ijah 

rptNd];thp my;yJ 

rptNd\;thp tPurpq;fk;

,y. 5/5 ilk; md;l; 

];ngd;]H khb tPLfs;

,y. 25 fhyp tPjp> 

nfhOk;G-06

DTS 00216/ 
2020

nry;yk;gps;is 

nrhf;fypq;fk; my;yJ 

nry;yk;gps;is 

nrhf;fypq;fk; gps;is

,y. 18 -1/A> 
gpuhd;rp]; tPjp> 

nts;stj;ij> 

nfhOk;G-06

,y;iy eluh[h ,e;jpuh my;yJ 

,e;uh nrhf;fypq;fk; 

my;yJ ,e;jpuh 

nrhf;fypq;fk; my;yJ 

,e;jpuh nrhf;fypq;fk; 

gps;is

,y. 18-1/1> gpuhd;rp]; 

tPjp> nts;stj;ij> 

nfhOk;G-06

DTS/00215/ 
2020

Nkh`d;jh]; 

uhN[e;jpuk; 

uh[rpq;fk;

,y. 10/5> Fapd;]; 

NfhHl; 22> Fapd;]; 

Nuhl;> nfhOk;G-03

Mk; uhzp uh[rpq;fk;

,y. 10/5> Fapd;]; 

NfhHl; 22> Fapd;]; 

Nuhl;> nfhOk;G-03

nfhOk;G 

DTS/220/20
nkhn`hkl; kd;#H 

nkh`kl; rpuh[;

,yf;fk; 168/40> 
[{k;kh k];[pl; 

tPjp> khspfhtj;j> 

nfhOk;G-10

Mk; nkhn`hkl; `h[h 

e[PKbd; gj;jpkh r`uh

,yf;fk; 168/40> 
[{k;kh k];[pl; tPjp> 

khspfhtj;j> nfhOk;G-10

DTS 00224/20 nuh\he;j md;ldp 

ruj; re;jpuuj;d 

my;yJ nuh\he;j 

md;ldp re;jpuuj;d

,y. 26> my;gpul; 

`T]; mtpd;A> 

nfhOk;G-03

Mk; nyhyP Nkhp re;jpuuj;d

,y. 26> my;gpul; `T]; 

mtpd;A> nfhOk;G-03

DTS/229/20 gpNuk; jd;tHjh];

,y. 04> Fapd;]; 

nlu];> nfhOk;G-03

Mk; 1.  rk;gh gpNuk; nkhfpd-

hdp (jp.K. ngh[;yhdp) 

,y. 4> Fapd;]; nlu];> 

nfhOk;G-03.

2.  m];tpd; gpNuk; nkhfp-

dhdp ,y. 4> Fapd;]; 

nlu];> nfhOk;G-03

DTS/230/ 
2020

Gjjpg;gugh 

jhHr;rdpfh Njj;Jt 

gjpud

,y. 21> rhe;jp 

khtj;ij> 

nfh];tj;ij> 

gj;juKs;s

,y;iy nghd;dk;ngUk Mur;rpNf 

nlhd; re;jpuh n[ayhy; 

nghd;dk;ngUk

,y. 36> tpy;rd; tPjp> 

nfhOk;G-12

DTS/233/20 td;dp mr;rpNf 

gpNukjhr nghd;Nrfh

,y. 16> 

gd;ry;N`d> 

Njrpa tPlikg;G> 

nfhyd;dhit

,y;iy td;dp Mr;rpNf Rjd;j 

ghNf = nghd;Nrfh> 

,y. 16> gd;ry;N`d> 

Njrpa tPlikg;G> 

nfhyd;dhit

DTS/234/20 jHkypq;fk; 

tpf;duh[h

,y. 182 -3/1> 
N[hH[; MH b 

rpy;th khtj;ij> 

nfhl;lhQ;Nrid> 

nfhOk;G-13

,y;iy thRfp tpf;duh[h

,y. 182 -3/1> N[hH[; 
MH b rpy;th khtj;ij> 

nfhl;lhQ;Nrid> 

nfhOk;G-13

DTS/236/20 rd;[Ptp jH\pfh 

[a#hpa>

,y. 14/3/1> kdpq; 
lTd; njhlH khb> 

nfhOk;G-08.

,y;iy MHr;rp Nghy;l; guhf;uk 

[a#hpa

,y. 14/3/1> kdpq; lTd; 
njhlH khb> nfhOk;G-08.

DTS/240/20 ,e;jpuhzp Nrdhuj;d 

(jpUkzj;jpw;F Kd; 

tp[agz;lhu)

,y. C/3/2> 
vy;tpl;bfy njhl-

Hkhb> vy;tpl;bfy 

khtj;ij> 

nfhOk;G-08

,y;iy Rghdp Nrdhuj;d

,y. 251/4> Nyf; fhHld;];> 

Nyf; iut;> uh[fphpa.

DTS/242/20 rpj;uhq;[dp ep\

he;jp fdfuj;dk; 

kw;Wk;/ my;yJ 

rpj;uhq;fdp ep\he;jp 

ngHzhd;l];

,y. 367> nlk;gps; 

ghij> Gjpa 

itj;jparhiyf;F 

mz;ikapy; 

khjpnty

,y;iy N[hd;rd; nry];bd; 

ngd;rd; ngHzhz;l]; 

kw;Wk;/ my;yJ> 

N[hd;rd; nry];bd; 

ngd;rd; ngHzhz;l];>

,y. 367> nlk;gps; ghij> 

Gjpa itj;jparhiyf;F 

mz;ikapy; khjpnty

DTS/245/20 Rdpyh  ngHzhd;Nlh 

(jp.K. mku#hpa)

,y. 30/2> Nyhq;ld; 
,lk; (jw;NghJ 

kyyNrfu khtj;ij) 

nfhOk;G-07.

,y;iy jpNd]; nuht;Ndh t[pu 

ngHzhz;Nlh

,y. 30/2> Nyhq;ld; ,lk; 
(jw;NghJ kyyNrfu 

khtj;ij) nfhOk;G-07.

DTS/248/19 Fytj;jNf ep\hq;f 

tp[aNthHld;

,yf;fk; 47A> NthHl; 
gpNs];> nfhOk;G-07 

,yq;if [dehaf 

FbauR

Mk; N[rp bu];l; Nrtp];r]; 

(gpiwtl;) ypkpl;lw;

371> MH.V. bnky; 

khtj;ij> nfhOk;G-03> 

,yq;if [dehaf 

FbauR.

DTS/259/20 jdghy 

Kjpad;nryhNf 

re;jpuh jdghy 

[ajpyf;f

,y. 71/3> N`hl;ld; 

,lk;> nfhOk;G-07

,y;iy ghy#hpa Nyf;fk;yhNf 

re;jrphp gj;kh [ajpyf;f 

(jp.K. [aNrfu) 

,y. 71/3> N`hl;ld; 

,lk;> nfhOk;G-07

jpfjp: 2021.02.08   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

kpDthq;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 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;

82/T tyhf;Fy;ngbNf 

tre;j uzrpq;`

185/180/1> kPhpfNyhd 
klk;ngy;y

,y;iy fe;jtsNf \puhzp 

ngNuuh

185/180/1> kPhpfk Clhf> 

,`y klk;ngy;y

84/T Rjrpq;fNf yPyhtjp

,y. 455/78> 
epy;gdhnfhl> 

Ntnfht;t

,y;iy ky;tj;jNf epkhyp 

ruq;fpfh gPhp];

,y. 635/1> epj`y; 

khtj;ij> glngj;j> 

gd;dy.

85/T tPutHjd [a#hpa 

mg;G`hkpy;yhNf 

Rkjpghy

,y. 42> nlj;fk> 

Kjhufk

,y;iy tPutHjd [a#hpa 

mg;G`hkpy;yhNf [fj; 

gphpajhk [a#hpa>

,y. 42/B> nlj;fk> 
Kjhufk

90/T fLgpl;bnf rk;gpf;f 

mkpy epky;uj;d>

,y. 32> 

jtnkhl;lht> 

Mz;bak;gyk.

,y;iy ge;JyNrdNf J\hu 

rQ;[Ptdp>

,y. 32> jtnkhl;lht> 

Mz;bak;gyk.

jpfjp: 2021.01.11  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: kpDthq;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;

`k;ghe;njhl;l khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 19 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T-10426 ge;Jy Kdrpq;`> 

,y.32 - D> Munghf;f> 

Nyth vnfhl`> 

rhNkhjhfk> 

`k;ghe;Njhl;il

Mk; cNk\; khyNf 

mkuNfhd; jprhehaf;f> 

,y.32 - D> Munghf;f> 

Nyth vnfhl`> 

rhNkhjhfk> 

`k;ghe;Njhl;il

jpfjp:10.01.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; `k;ghe;Njhl;il khtl;l ePjpkd;wk; 

`pq;Fuf;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 01Mk; ehshFk;.

ml;ltiz

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr; 

nrd;whuh?

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/46/21 [arpq;f Mur;rpyhNf 

rdp ngNuuh

tl;lhuk; 34> 

jpangJk

Mk; [arpq;f Mur;rpyhNf 

my;yJ [arpq;f 

Mur;rpNf ee;jh m[e;jh 

[arpq;f 6Mk; iky; 

fl;il> fphpj;jNy tPjp> 

jpangJk.

jpfjp: 2021.01.21  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: `pq;Fuf;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;

jq;fhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 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;

55/2020/T mNgrpq; [atHjd 

Ngkhtjp my;yJ 

gpNukhtjp 

mNgrpq;` [atHjd 

my;yJ Ngktjp 

mNgrpq; [atHjd

,y. 36/3> rpbd-
kYt> ngypmj;j

,y;iy G\;gh nty;yhy>

,y. 36/3> rpbdkYt> 

ngypmj;j

jpfjp:  01.02.2021   kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: jq;fhiy khtl;l ePjpkd;wk;

nff;fpuhit khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 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/26 fLGy;Ny nfju 

`Pd;gz;lh.

jk;GYey;kpy;yntt> 

`guj;jhty

,y;iy mk;gf`tj;Nj nfju 

tpkyhtjp

jk;GYfy;kpy;yntt> 

`guj;jhty.

jpfjp: 05.01.2021    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: nff;fpuhit khtl;l ePjpkd;wk;

fz;b khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 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-47-20 njd;dNfhd; 

Kjpad;NryhNf  

ruj; njd;dNfhd; 

gz;lhu 

,y. 19> fpuPz;nlu];> 

jyhj;JXa.

,y;iy fpbfhkp Kjpad;NryhNf 

fknfju \Pyh Fkhhp 

N`uj;

,y. 19> fpuPz;nlu];> 

jyhj;JXa.

DTS/ 
60/2020

[Pd;`Py;];gud;yp 

nkdh gioa 

tpf;fhNu[; gpuhz;l; 

tPjp tpd;rd;> 

,q;fpyhe;J

,y;iy fjPyPd; \pghd; wpt;]; 

tpy;fpd;

,y. 582/9> wPt;]; 

fhHld;]; Nguhjid tPjp> 

fz;b.

jpfjp: 2021.01.18    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fz;b 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

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03khjk; 22 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

226/T NrdhjPu nkhn`hl;b 

mg;G`hkpyhNf 

Nrhkjhr> 

,y.58/V> 
nkjye;jtj;j> 

fyhy;gpl;ba> g];ahy

,y;iy NrdhjPu nkhnlhl;b 

mg;G`hkpyhNf R[Pt 

,e;Nu[pj; NrdhjPu> 

,y.58/V> nkjye;jtj;j> 
fyhy;gpl;ba> g];ahy

jpfjp:2021.01.07 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk; 

kpDthq;nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 29 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

tof;F vz; 

88/T
t`g;GypNf epkhy; 

nfhl;gpNu> ngNuuh 

,y.286/B1> 
fy;%f;fyhdtj;j> 

gl;Nlnghy> J}zf`h

,y;iy frnlhUNf Nfl;b 

rpj;uyjh ngNuuh> 

,y.286/B1> 
fy;%f;fyhdtj;j> 

gl;Nlnghy> J}zf`h

jpfjp:2021.02.11 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; kpDtq;nfhl khtl;l ePjpkd;wk; 

fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 29 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/60/2020 F];jhd; Muha;r;rpNf 

mNgatpf;fpuk> 311/2> 
`d;rfphp ghij> 

fk;g`h

,y;iy rkuRe;ju nrNdtpuj;d 

K`he;jpuk;yhNf khydp 

re;jpuyjh nrNdtpuj;d> 

311/2> `d;rfphp ghij> 

fk;g`h 

jpfjp:2021.01.01 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fk;g`h khtl;l ePjpkd;wk; 

ngy;kJis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 23 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

PRO/6058/T n`l;b N`tNf 

khjt ep\he;j n`l;b 

N`t> ,y.17> gpujhd 

tPjp> f`tj;j

Mk; n`l;b N`tNf `puhzp 

n`l;b> N`t> ,y.17> 

gpujhd tPjp> f`tj;j

jpfjp:2021.02.09 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; ngy;kJis khtl;l ePjpkd;wk; 

`l;ld; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 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;

`l;ld; 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

tof;F ,y: 

T/752/2021

nkh`kl; ep\hH 

nkh`kl; hpg;dh\;

,y. 21> 

gz;lhuehaf;fGu> 

`l;ld;

,y;iy mg;Jy; `kPl; n[a;Jd; 

gPgP>

,y. 21> 

gz;lhuehaf;fGu> `l;ld;

kDjhuH

jpfjp: 2021.01.12     kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: `l;ld; khtl;l ePjpkd;wk;

fLtiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 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;

705/19/TS njd;d$d; 

Kjpad;nryhNf 

kpjpy mDUj;j 

gz;lhu njd;d$d;

,y. 279/1V> 
epj`]; khtj;ij> 

nfh];tj;j> 

gj;juKy;y

,y;iy \hkyp [pNde;jpu 

njd;df;$d; jp.K. rphp-

tHjd

,y. 279/1V> epj`]; 

khtj;ij> nfh];tj;j> 

gj;juKy;y

722/T N`k= B rpy;th

,y. 370F1> Ntth 
tPjp> mthpN`d> 

n`hfe;ju njw;F 

,yq;if kw;Wk; 5> 

nkNlh xOq;if> 

mNgHfntd;dp 

kd;kj;\aH 

,q;fpyhe;J

Mk; rhzf;f jpyhd; 

nwhl;hpNfh

,y. 12/5> Jl;LifKD 

tPjp> nj`ptis

jpfjp: 2021.01.04    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: fLnty khtl;l ePjpkd;wk;

Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 05 khjk; 03Mk; 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/121 nra;aJ na`pah 

nra;aJ Gfhhp 

,y. 124 (gioa 

,y. 54) Nfhy;GW}

f; fil tPjp> 

mf;fiug;gj;jid

,y;iy nra;aJ Gfhhp rhFy; 

`kPl;

,y. 256/3> f`l;lgpl;ba> 

fk;gis

T/122 gpr;irgps;is 

ehNfe;jpud;

,y. 12 fpNyd;Nghy; 

tPjp> Etnuypah

,y;iy gpr;irgps;is 

kN`\;tud; 

,y. 12 fpNyd;Nghy; tPjp> 

Etnuypah

jpfjp: 2021.01.11    kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: Etnuypah khtl;l ePjpkd;wk;

N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 20 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

20049/T nfhuyNf nlhd; 

gpNukuj;d

Mk; jpyfuj;d Muha;r;rpNf 

Gz;auj;d> ,y.727/11> 
nfNuKy;y ghij> 

gdhnfhl> N`hkhfk

20254/T urpf;f gphpaq;f 

tpf;fpukehaf;f

,y;iy ep\he;jp \pahkyp 

uj;dtPu my;yJ 

nfhlayhNf ep\he;jp 

\pahkyp uj;jtPu

20351/T fq;fhzpNf tpf;lh; 

ngNuuh> ,y.221> 

tl;lUf;f> ghJf;f

,y;iy tPuth;z FUFy#hpa 

GrhgJNf Md; R`jpdp 

ehkypf;fh> ngh;zhz;Nlh> 

,y.221/2> tl;lUf;f> 
ghJf;f

20366/T nlhd; [arphp 

mkurpq;`

,y;iy nlhd; Njrhd; ntdu 

mkurpq;`> ,y.536/30 <> 
njy;f`htj;j ghij> 

gd;dpgpl;ba

20438/T `gufKt ujyhNf 

ehspdp fy;Njuh 

my;yJ fgufK 

ujyhNf ehspdp 

Fzjpyf;f gz;lhu

Mk;  n`hs;S gj;jpuhNf 

G\;gpf;fh jPg;jp ngNuuh 

my;yJ fy;Njuh> 

,y.376/9> rKf;ffhu 

khtj;ij> `gufl> 

N`hkhfk.

20439/T Rdpy; utPe;jpuehj; 

ntypf;fs

Mk; fSNghtpyNf tprhf;fh 

gj;kpdp rphpfhe;jp ngNuuh> 

,y.877/2> mj;JUfphpa 

ghij> N`hkhfk

jpfjp: 2021.02.10 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; N`hkhfk khtl;l ePjpkd;wk; 

Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 03 khjk; 27 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

267/T ntypfl Muha;r;rpNf 

tpd;];ld; kh;tpd; 

gpuhd;rp]; ngNuuh> 

,y.03> ehnfhy;y 

ghij> Nffhiy

,y;iy vd;lel; epyf;\p ngNuuh> 

,y.100/5rP> N[hh;[; 
<.j.rpy;th khtj;ij> 

mdptj;j> fz;b

jpfjp:08.01.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk; 

khj;jis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 27 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/894 ul;Nl k`j;kahyhNf 

tst;Nt Nyhf;fehj 

Fkhhp`hkp my;yJ ul;Nl 

k`j;kahyhNf tst;Nt 

Nyhf;fehj Fkhhp`hkp 

my;yJ  gy;njdpNa 

kh`pk; gz;lhuyhNf 

yplh yq;f fpdpfk ul;Nl 

k`j;kahyhNf tst;Nt 

Nyhf;fehj Fkhhp`hkp 

nkhuf];gpl;ba> 

gy;nynghy khj;jis.

,y;iy tpf;fpukrpq;` uh[gf;\ 

thry Kjpahd;nryhNf 

jpyq;f ead[pj; 

NghfKt nkhuf];gpl;ba> 

gy;Nynghy> khj;jis

jpfjp:26.01.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; khj;jis khtl;l ePjpkd;wk; 

Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 05 khjk; 02 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

264/2020/T nkhn`hkl; 

,k;jpah]; fhjh;

Mk; [arpq;` gz;lhuyhNf 

rpj;jpuh> ,y.27> 

Tl;yz;l;];> M\;yp gPhp]; 

khtj;ij> Nffhiy.

jpfjp:2021.01.18 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; Nffhiy khtl;l ePjpkd;wk; 

vy;gpl;ba  khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 29 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/54 n`yGuyhy; gj;kh 

[ae;jp> vr;.vy;.

gP> xapy; kpy;];> 

FUe;Jf` n`njf;k> 

vy;gpl;ba.

,y;iy Glnghy N`thNf 

kq;fs Fkhu> vr;.vy;.gP> 

xapy; kpy;];> FUe;Jf` 

n`njf;k> vy;gpl;ba.

jpfjp:2021.01.18 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; vy;gpl;ba khtl;l ePjpkd;wk; 

aho;g;ghzk; khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 30 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

aho;g;ghz 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

jj;Jtk; 

/65/2021 
(T/65/2021)

guuh[rpq;fk; 

tpf;Nd];tud;> 

,y.163> Kjypahh; 

xOq;if> fr;Nrhp 

ey;Y}h; tPjp> 

aho;g;ghzk;

,y;iy 1. jh;kypq;fk; gpujPgd;

2.  ngz; \h;kpdp 

gpujPgd;> ,y.163> 

Kjypahh; xOq;if> 

fr;Nrhp ey;Y}h; tPjp> 

aho;g;ghzk;

ahog;ghz 

khtl;l 

ePjpkd;wk; 

jj;Jtk; 

/66/2021 
(T/66/2021)

fdfuj;jpdk; 

rz;Kfehjd; CnuO 

fpof;F> Rd;dhfk;

,y;iy fdfuj;jpdk; 

rz;Kfehjd; ifk;ngz;> 

n[akyh; CnuO 

fpof;F> Rd;dhfk;

jpfjp:20.01.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; aho;g;ghzk; khtl;l ePjpkd;wk; 

fhyp khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 28 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/615 ghynfl;bahNf 

jpNd\; Etd; Fkhu> 

#hpaf`htj;j> 

cztl;Ld `py;> 

cztl;Ld> fhyp

,y;iy iff;fhy N`tNf 

Uf;kzp> #hpaf`htj;j> 

cztl;Ld `py;> 

cztl;Ld> fhyp

jpfjp:20.01.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; fhyp khtl;l ePjpkd;wk; 

g+nfhl khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 27 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

T/121/20 fq;fhdpNf Nrhkrphp> 

87> k`hNku tPjp> 

kz;lhnty

,y;iy rpad;ag;G tpjhdNf 

ee;jhtjp> 87> k`hNku 

tPjp> kz;lhnty

jpfjp:13.01.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; g+nfhl khtl;l ePjpkd;wk; 

mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 27 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

1448/T n`thtrk; 

Gtf;gpl;baNf fky;>

,y.93> ,Yf;kd;ba> 

nghuYnfhl> 

nfh];fk

,y;iy njhlKd 

tp[ath;j;jdNf ,rq;fh 

rk;gj;> 

,y.93> ,Yf;kd;ba> 

nghuYnfhl> nfh];fk

jpfjp:21.10.2020 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; mtprhtis khtl;l ePjpkd;wk; 

,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk;

Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021> 04Mk; 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;

2352/T jphpkhJu uQ;rpj; j 

nrha;rh

Flnfhltj;j> k];,k;Gy> 

nfhlf;fnty.

,y;iy ehzaf;fhu Kjpj;jh 

gpu\he;jp [pdjhr

,y. 54> Njthyaj;jpw;F 

mUfhikapy; ,uj;jpdGhp.

jpfjp: 19.02.2021  kuzrhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk;: ,uj;jpdGhp khtl;l ePjpkd;wk;

nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk;
Ml;Nrgidfis Nfhg;gpLtjw;fhd filrpj; jpfjp 2021 Mz;L 04 khjk; 28 Mk; ehshFk;

அட்டவைண

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

khtl;l 

ePjpkd;w 

gjpT ,y.

,we;jthpd; ngaUk; 

KfthpAk;

,we;jth; 

tpUg;ghtzk; 

tpl;Lr;  

nrd;whuh

tpz;zg;gjhuhpd; ngaUk; 

KfthpAk;

831/20/T fhh;bathrk; 

ype;jKyhNf 

fpwp];Njh;g;g ll;yp 

j rpy;th> ,y.05> 

08Mk; xOq;if> 

uhtjhtj;ij> 

nkhwl;Lt

Mk; je;JyhNf nkhdpf;fh 

n[h];gpul; ngh;dhz;Nlh> 

,y.05> 08Mk; xOq;if> 

uhtjhtj;ij> nkhwl;Lt

840/2021/T FUg;G Muha;r;rpNf 

nlhd; ul;zrphp 

my;yJ FUg;G 

Muha;r;rpNf nlhd; 

ul;drphp fhypq;f> 

,y.25/5> FLthKy;y 

tPjp> fl;Lngj;j> 

nkhwl;Lt.

,y;iy rtPdh ngdprpah 

tpN[$d; j rpy;th> 

,y.25/5> FLthKy;y 

tPjp> fl;Lngj;j> 

nkhwl;Lt.

jpfjp:20.01.2021 kuz rhrd mjpfhug;gj;jpu mYtyhpd; xg;gk; nkhwl;Lt khtl;l ePjpkd;wk; 

(19ஆம் ெக்கம் ொரக்க)
இபெத்திரிம்க அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ேெபெரஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ்கம்ெனிே்ரால் ப்காழும்பு இ�. 35, டி ஆர. விஜேவரதன ைாவத்மதயிலுள்ள ே�க ஹவுஸில் 2021 பெப்ரவரி ைாதம் 24ம் தி்கதி புதன்கிழமை அச்சிடடுப பி்ரசுரிக்கபெட்டது.
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