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விவசாயிகளுக்கு அதிக வருமானம்; நுகர்வாருக்கு நியாயவிலை

எதிர்காலத்தில் இலங்்க்கு, 
பகாகிஸ்கான் உறுதியகான ஆ்ர்ை 
ைழஙகுமென பகாகிஸ்கான் பிர் -
ெர இமரகான் ்கான் உறுதியளித்துள்-
ளகார. ஜனகாதிபதி க்காட்காபய ரகாஜ-
பக் ஷவு்னகான சந்திப்பின்கபகாக் 
அைர இவைகாறு குறிப்பிட்கார.

ஜனகாதிபதி மசயல்த்தில் ந்் -
மபற்ற இச் சந்திப்பின்கபகாது 
பகாகிஸ்கானுக்கு விஜயம ஒன்்்ற கெற-
ம்காள்ளுெகாறும   ஜனகாதிபதிக்கு இமரகான் 
்கான் அ்ழப்பு விடுத்்கார.

இரு்ரப்பு ைரத்்்ம, மு்லீடு -
்ள் ெறறும ைணி் ஒத்து்ழப்பு 
உடப் ைலுைகான மபகாருளகா்கார 
கூட்காடசி்ய உருைகாக்குை-
்ன் முக்கியத்துைத்்் பிர்ெர 
இமரகான் ்கான் இ்ன்கபகாது சுட-
டிக்்காடடினகார.

விைசகாயம, சுறறுலகா, அறிவி-
யல் ெறறும ம்காழில்நுடபம, 

வி்ளயகாடடு, ்ல்வி ெறறும ்லகாசகாரம 
கபகான்்ற பல்கைறு து்்ற்ளில் ஒத்-
து்ழப்பு குறித்தும இ்ன்கபகாது

இலங்கைக்கு பாகிஸ்ான்
உறுதியான ஆ்ர்ை ைழஙகும்

ஜனாதிபதியிடம் பாகிஸ்ான் பி்ர்ைர் உறுதியளிபபு

ஷமஸ பகாஹிம,            
சுப்பிரெணியம நிஷகாந்்ன்   

ம்காகரகானகா ்ைரஸ 
பரைல் ்காரணெகா் பணி-
யிலிருந்து நீக்்ப்பட் 
ம்காழிலகாளர்ள் ம்கா்ர-
பில் உரிய ந்ைடிக்்் 

எடுக்்ப்படுமென ம்காழில் 
அ்ெச்சர நிெல் சிறிபகால டி 
சில்ைகா ம்ரிவித்்கார.  

 பகாரகாளுென்்றம கநறறு  
சபகாநகாய்ர ெஹிந்  ் யகாப்பகா 
அகபைர்ன ்்ல்ெ-
யில் முறப்ல் 10 
ெணிக்கு கூடியது. 

பணியிலிருந்து நீக்கைபபட்ட  
த்ாழிலாளரகைள் குறித்து கைைனம்  

ப்கார்ரானா மவ்ரஸ ப்ரவல் ்கா்ரணைா்க  

ப்ாழில் அமைச்சர் நிைல் சிறிபால டி சில்வா

G.C.E (O/L) பரீடம்ச

கலகாரன்ஸ  மசல்ைநகாய்ம

்.மபகா.்  சகா காரண ர் பரீட-
ச்க்குத் க்காறறும ெகாணைர-

்ளுக்கு பரீட்ச பிரகைச 
பத்திரம ்பகால் மூலம 
அனுப்பப்படடுள்ளது்ன் 
இதுை்ர ்ெக்்கான அனுெதிப் பத்திரம கி்்க்்கா் 
பரீடசகாரத்தி்ள் பரீட்ச தி்ணக்்ளத்தின் இ்ண-
யத்்ளத்தில் அ்்ன ்ரவி்றக்்ம மசய்து ம்காள்ள 
முடியும என பரீட்ச்ள் தி்ணக்்ளம 
ம்ரிவித்துள்ளது.

அனுமதிப பத்திரஙகைள்
இ்ையத்்ளத்தில்

இன்றும் நமடபபறும்

யகாழ். பல்்்லக்்ழ்த்தின் 35 ஆைது மபகாதுப் 
பட்ெளிப்பு விழகா கநறறுக் ்கா்ல ஆரமபெகாகியது. 
கநறறும, இன்றும, 06 அெரவு்ளகா் ந்்மப்றவுள்ள 
இப் பட்ெளிப்பு விழகாவின் மு்லகாைது 
அெரவில் யகாழ்.பல்்்லக்்ழ்

யாழபபாை பல்கை்லக்கைழகை
பட்டமளிபபு விழா நேற்று ஆரம்பம்

அ்்யகாளம ்காணப்ப-
டும ம்காகரகானகா கநகாயகாளர -
்ளின் எண்ணிக்்்யில் 
வீழ்ச்சி ஏறபடடுள்ள்கா் 
ம்காகரகானகா ஒழிப்பு இரகா-
ஜகாங் அ்ெச்சர விகச் 
்ைத்திய நிபுணர சு்ர -
ஷனி மபரனகாண்க்கா -
புள்கள ம்ரிவித்்கார.

இது ம்கா்ரபகா் அைர 
கெலும கூறு்்யில்,

்்ந்் 3, 4 நகாட்ளகா் 
கநகாயகாளர்ளின் எண்-
ணிக்்் கு்்றை்்ந்துள்-
ள்் அை்கானிக்் முடிந்-
்து. ஜனைரி இறுதி ெறறும 
மபப்ரைரி மு்ல் 
ைகாரத்தில்

தகைாநரானா த்ாற்்ாளர
எண்ணிக்்கையில் வீழச்சி

ைக்கள் பபாறுபபுடன் ப்சயறபடுவ்ால் பபறுரபறு ஸ்ரீலங்கா மபகாதுஜன மபரமுனவின் ்்ல-
்ெத்துைத்தில் எவவி  ்ெகாற்றமும ஏறப்காம்ன 
அ்ெச்சர செல் ரகாஜபக் ஷ ம்ரிவித்்கார.

பத்்ரமுல்்ல - மநலும ெகாைத்்்யிலுள்ள 
மபகாதுஜன மபரமுனவின் பிர்கான அலுைல்த்-
தின் புதிய ம்காழிறசங  ்ெத்திய நி்லயத்தின் நிர-
ெகாணப் பணி்ளுக்்கான அடிக்்ல் நடும நி்ழ்வு 
கநறறு ந்்மபற்றது.இ்்னயடுத்து ஊ்்ங -்
ளுக்கு ்ருத்து ம்ரிவித்்கபகாக  ்அைர இவைகாறு குறிப்பிட்கார. நகாடடு 
ெக்்ளின் பிரச்சி்ன்ள் அ்னத்்்யும தீரப்ப்ற்கான சக்தி ் ங்ளுக்கு 
கி்்க்குமெனத் ்காம பிரகாரத்திப்ப்கா்வும குறிப்பிட்கார.

SLPP ்்ல்மயில் 
மாற்்ம் இல்்ல
ஏறபடாப்னவும் ்சைல் ப்ரிவிபபு

ஏ.ஜீ.எம ம்ௌபீக்

பகாகிஸ்கான் பிர்ெர இமரகான் ்கான் 
கநறறு நகாடு திருமபுை்றகு முன்ன -
்கா் முஸலிம பகாரகாளுென்்ற உறுப்பி -
னர்ள் ெறறும எதிரக்்டசித் ்்லைர 
சஜித் பிகரெ்காச ஆகிகயகா்ரச் சந்தித் -
துப் கபச்சுைகாரத்்் ந்த்தினகார.

இச் சந்திப்புக்்ள் ம்காழுமபு சங் -
ரிலகா க�காட்லில் ந்்மபற்றன.
எதிரக்்டசித் ்்லைர சஜித் பிகரெ -
்காசவு்ன் பகாரகாளுென்்ற உறுப்பினர -்
ளகான ்பீர �காசிம ெறறும இமதியகாஸ 
பகாக்கீர ெகாக்்கார ஆகிகயகாரும ்லந்து 
ம்காண்்னர.இலங்்யின் செ்கால 
அரசியல் நிலைரங்ள் குறித்து இச் சந்-

திப்பில் ்லந்து்ரயகா்ப்படடுள்ளது.
ம்காகரகானகா ம்காறறு்காரணெகா் ெர-
ணிக்கும முஸலிம்ளின் உ்ல்்்ள 
நல்ல்க்்ம மசய்ய கைண்டுமென்்ற 
முஸலிம சமூ்த்தின் ஆரைத்்்யும 
இைர்ள் எடுத்துக் கூறியுள்ளனர. 

ஸ்ரீலங்கா முஸலிம ்காஙகி-
ரஸ பகாரகாளுென்்ற

ேல்ல்டக்கைம் தெய்யும் முஸலிம்கைளின்
ஆரைம் பாக்.பிர்மரி்டம் சுடடிக்கைாடடு

ப்கார்ரானா ப்ாற்ால் ை்ரணிககும் உடல்்கள்;

ஐக்கிய நகாடு்ளின் ெனி் உரி்ெ்ள் கபர்ை -
யின் அெரவின் கபகாது இலங்் சகாரபகா்ப் கபசு-
ை்றகு 18 நகாடு்ள் உறுதியளித்துள்ள்கா் உயர-
ெட் ைட்காரத் ்்ைல்்ள் ம்ரிவிக்கின்்றன.

இந்் நகாடு்ளின் உயர ெட்ப் பிரிவு, இலங்் 
அரசகாங்த்தின் நி்லப்பகாட்  ்ஆ்ரித்து ்ங்ள் 
்ருத்துக்்்ளப் பகிரந்து ம்காள்ளும. கி்்த்துள்ள 
்்ைல்்ளின்படி, இந்  ் 18 நகாடு்ளில் 
ஐக்கிய நகாடு்ளின் ெனி் உரி்ெ ்ள்

ஐ.ோ.வில் இலங்கைக்கு
ொரபாகை 18 ோடுகைள் கைளத்தில்
அ்ரசின் நிமலபபாடடுககு ஆ்்ரவா்க கு்ரல் ப்காடுககும்

எங்கட மைத்திரி ஐயாவுக்கு வந்த 
ச�ா்தமைய பாருங்க,  எபபடி இருந்த 
ைனு�னுக்கு இபபடி சவ்தமையா சபாச்சு....

இவர் ரணில் ஐயாமவ எதுக்குசை 
முன்னுக்கு விடல்மலை, அவர் ்கணக்குப 
பார்த்து ச்கை  க்காடுத்துடடார்...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

அ்ரசியல்யாபபு சீர்திருத்க குழு;  

நுைமரலியகா                  
தின்ரன் நிருபர   

இலங்் அரசி -
யல் யகாப்பு திருத்்த் -
தில் கயகாச்ன்்ள 
மபறறுக் ம்காள் -
கின்்ற நிபுணர குழுவின் மசயறபகாடு-
்ள் திருப்தி்ரெகா் அ்ெந்துள்ளது. 
என்னு்்ய ்்ல்ெயில் 
மீண்டும ஒருமு்்ற அந்் 

02

இலங்கைக்கு எதிரான தீரமானத்துக்கு 
உறுபபு ோடுகைள் அனுமதிக்கைக்கூ்டாது   
ஜெனிவாவில் இலங்கை வலியுறுத்து  
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ஆளும் கைடசி தகைார்டாவு்டன்  
ொைக்கியன் MP ைாக்குைா்ம்

சுறறுலா, வர்த்்கம்,
ப்ாழில்நுடபததும்
குறிததும் ஆ்ராய்வு

இலங்் ெறறும பகாகிஸ்கான் நகாடு்ளில் விைசகாயி -்
ளுக்கு அதி் ைருெகானத்்்யும நு்ரகைகாருக்கு நிைகாரண 
வி்ல்யயும ைழஙகும ை்்யில் விைசகாய மபகாருளகா-
்காரத்்் கெமபடுத்துை்கா் இரு நகாடடுத் ்்லைர்ளும 
உறுதியளித்்னர. இ்ற்கா் இரண்டு நகாடு்ளும பரஸப-
ரம ்ெது, அறிவு ெறறும ம்காழில்நுடபத்்் பரிெகாறிக் 

ம்காள்ை்றகும இணக்-
்ம ம்ரிவித்்னர.

இரண்டு நகாள் உத்-
திகயகா்பூரை விஜய-
ம ெ கான் ் ்ற 
கெறம்காண்டு

விவசாயத்துறைறய மேம்படுத்்த
த்தாழில்நுட்ப அறிவு ்பரிோறைம
ஜனாதிபதி ர்காடடாபய -பாக. பி்ர்ைர் 
இம்்ரான் ்கான் ்சந்திபபில் இணக்கம்

- ரப்ராசிரியர் ்ச. விரஜ்சந்தி்ரன்

ம.ம.முனனணிக்கு  
பூரண திருப்பதியாம்

ோணவர் கரஙகளில்   
'புலமைக் கதிர்'   

தின்க்ரன் இ்ழுடன் பி்ரதி பவள்ளி ர்ாறும் 
பவளிவருகின்்து ‘புலமைக ்கதிர்’... 

்தரம்-5 புலைமைப பரிசில் பரீடம�க்குத் ச்தாற்றவிருக்கும் 
ைாணவர்்களுக்்காை பயன் ்தரும் விைாத்்தாள்கள இலைவ� 
இமணபபா்க உங்கள திை்கரனுடன்... 

க்காழும்பு இநதுக் ்கல்லூரி ஆசிரியர் 
எஸ்.ஏ. �நதிரபவன் ்தயாரித்து வழஙகுகி்றார்.  

அவம்ரச ்சந்தித் முஸலிம் பி்ரதிநிதி்கள் எடுததும்ரத்னர்
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பாகிஸ்ான் பிர்மர் இமரான் 
கானின் இரண்டு நாள் உத்திய�ா-
கப்பூர்்வ விஜ�த்தின் யபாது, இலங் -
ககக்கும பாகிஸ்ானுக்குமிகைய� 
பபாருளா்ார ரீதியில் முக்கி�த்து -
்வம ்வாய்ந் ஐ்நது ஒப்ப்ந்ங்கள்  
அலரி மாளிககயில்  (23) ககச்ாத்தி-
ைப்படைது.  

பிர்மர் மஹி்ந் ராஜபக்ஷ மற்றும 
பாகிஸ்ான் பிர்மர் இமரான் கான் 
ஆகிய�ாரின் முன்னிகலயில் இரு 
நாடடு பிரதிநிதிகள் இதில் கல்நது 
பகாண்டிரு்ந்னர்.  

இலங்ககக்கும பாகிஸ்ானுக்குமி -
கையில் ககச்ாத்திைப்படை இரு் -
ரப்பு ஒப்ப்ந்ங்கள் ்வருமாறு,  

பாகிஸ்ான் இஸலாமி� குடி� -
ரசு மற்றும இலங்கக ஜனநா�க 
ய்ா்லி் குடி�ரசு ஆகி�்வற்றுக்கு 
இகையிலான சுற்றுலா ஒத்துகைப்பு 
ப்ாைர்பான புரி்நதுணர்வு ஒப்ப்ந -

பாகிஸ்ான் - இலங்கைக்கி்ையே ஐந்து 
புரிந்துணர்வு ஒபபந்்ஙகைள் ்கைச்ாத்து

இலங்ககக்கு எதிராக பஜனி-
்வாவில் எ்ந்ப்வாரு தீர்மானம 
நிகைய்வற்ைப்படைாலும அ்கன 
எதிர்த்து அகனத்து நாடுகளும ்வாக்-
களிக்க ய்வண்டுபமன இலங்கக 
்வலியுறுத்திக் யகடடுக்பகாண்டுள்-
ளது.   

ஐ.நா. மனி் உரிகமகள் ஆகணக்-
குழுவின் 46 ஆ்வது கூடைத்ப்ா-
ைரின் 02 ஆ்வது நாளில் இலங்-
ககயின் ப்வளிவி்வகார அகமச்ர் 
தியனஸ குண்வர்்ன உகர�ாற்றி� 
யபாய் யமற்கண்ை்வாறு யகட-
டுக்பகாண்ைார்.   

இலங்ககயில் ய்சி� நல்லிணக்-
கம நிகல�ான அகமதி மற்றும மனி் உரிகமகள் 
பபாறுப்புக்கூைல் யபான்ை விை�ங்களில் ஆக்-
கபூர்்வமான முன்பனடுப்புக்ககள யமற்பகாண்-
டுள்ளது.   இவ்வாைானப்ாரு நிகலயில், அநா்வ-
சி�மான அழுத்்ங்ககளயும ்கலயீடுககளயும 
இலங்கக விருமபவில்கலப�னவும ப்வளிவி்வ-
கார அகமச்ர் தியனஸ குண்வர்்ன ்வலியுறுத்திக் 
யகடடுக்பகாண்ைார்.   

அகமச்ர் தியனஷ் குண்வர்்ன உகர�ாற்றும 
யபாது யமலும குறிப்பிடுககயில்,   

நான் உங்கள் மத்தியில் உகர�ாற்றுமயபாது, 
முன்யனாடியில்லா் ்வககயில் பிர்ாரங்கள் 
யமற்பகாள்ளப்படை இலங்கக குறித்் அறிக்-
ககக� மனி் உரிகமகள் உ�ர் ஸ்ானிகர் அலு்வ-
லகம ப்வளியிடடுள்ளது.   

இலங்ககக� இன அடிப்பகையில் பிரித்து ஒரு 
்னி அரக் உரு்வாக்க ய்வண்டுபமன்ை யநாக்கில், 
மூன்று ்்ாப்்ங்களாக நீடித்் ப�ங்கர்வா் பிர-
்ாரத்திற்குப் பின்னர், உலகின் இரக்கமற்ை ப�ங்-
கர்வா் அகமப்பிலிரு்நது ஒற்கை�ாடசி அரசு, 
இகை�ான்கம மற்றும பிரா்நதி� ஒருகமப்பாட-
கைப் பாதுகாப்ப்ற்காக, இலங்ககயின் வீர 
ஆயு்ப் பகைகள் ்மிழீை விடு்கலப் புலிககள 
இராணு்வ ரீதி�ாக நடுநிகல�ாக்கின.   

இலங்ககயில் பணி�ாற்றி� ஜனாதிபதி மற்றும 
இலங்ககயின் எல்கலகளுக்கு அப்பால் ்னது 
ப�ங்கர்வா்த்க் விரிவுபடுத்தி இ்நதி�ாவின் 
முன்னாள் பிர்மர் ஆகி� இரண்டு உலகத் ்கல-
்வர்ககளக் பகாகல ப்ய் உலகின் ஒயர ப�ங்-
கர்வா் அகமப்பு ்மிழீை விடு்கலப் புலிகள் 
ஆகும.   

ப�ங்கர்வா்த்தின் முடி்வானது, அகனத்து 
உரிகமகளிலும மிகவும மதிக்கத்்க்க உரிகம-
�ான சிங்கள, ்மிழ் மற்றும முஸலிமகள் ஆகி� 
அகனத்து இலங்கக�ர்களின் உயிர் ்வாழ்்வ்ற்-
கான உரிகமக்கு உத்்ர்வா்ம அளித்்து.   

ஆயினுமகூை, இலங்ககக்கு எதிராக ஆ்ார-
மற்ை தீர்மானத்க்க் பகாண்டு்வரு்வதில் இலங்-
ககக்கு எதிராக யமலாதிக்க ் க்திகள் ஒன்றிகண்ந -்
துைன், அது இன்றும கூை இலங்ககயின் ்ரப்பில் 
இருக்கும நடபு நாடுகளின் ஆ்ர்வால் ய்ாற்கடிக்-
கப்படைது. இ்ந் ்கபக்கு முற்றிலுமான அரசி-
�ல் யநாக்கங்கள் குறித்து யமலும தீர்மானங்கள் 
முன்க்வக்கப்படைன. ஒவப்வாரு நிகழ்விலும 
நகைமுகை முகையகடுககளயும இதுயபான்ை 
ப்�ன்முகைகள் ஐக்கி� நாடுகள் ்கபயின் 
அகனத்து உறுப்பு நாடுககளயும பாதிக்கும ஆபத்-
்ான முன்னு்ாரணத்க் எவ்வாறு அகமக்கும 
என்பக்யும இலங்கக முன்க்வத்்து.   

2015ஆம ஆண்டில் இலங்ககயில் ப்விய�ற்ை 

அர்ாங்கம, மனி் உரிகமகள் 
அரங்கில் முன்யனாடியில்லா் 
்வககயில், எமது ப்ா்ந் நாட-
டிற்கு எதிரான தீர்மானம 30/1 இன் 
இகண அனு்ரகண�ாளர்களாக 
இகண்ந்து. அது இலங்ககயின் 
அரசி�லகமப்பிற்கு இணங்கா் 
மற்றும ்வைங்க முடி�ா் பல கை-
கமககள நிகைய்வற்றி�து. இது 
2019 இல் இைமபபற்ை ஈஸைர் 
ஞாயிறு தின ப�ங்கர்வா்த் ்ாக்கு-
்ல்ககளப் புதுப்பிக்கும நிகலக்கு 
ய்சி� பாதுகாப்கப இடடுச ப்ன்-
ைதுைன், இ்னால் நூற்றுக்கணக்கா-
யனார் பகால்லப்படைனர்.   

இலங்கக மக்கள் இ்ந்த் தீர்மானத்க் நிராகரித் -்
கம�ானது, 2019 ந்வமபரில் அதியம்கு யகாடைா-
ப� ராஜபக்ஷவுக்கு ்வைங்கி� ஆகணயின் மூலம 
ப்ளி்வாக ப்வளிப்படைது. இ்ந் ஆகணயின் 
அடிப்பகையில் இ்ந் ்கபயின் 43ஆ்வது அமர்-
வில் இ்ந்த் தீர்மானத்தின் இகண அனு்ரகண-
யிலிரு்நது இலங்கக விலகு்வ்ாக அறிவித்ய்ன். 
இ்ந் ்கப உடபை ஐ.நா. அகமப்புைன் ப்ாைர்்ந-
தும ஈடுபடு்வ்ற்கான இலங்கக அர்ாங்கத்தின் 
உறுதிப்பாடகையும நான் ப்வளிப்படுத்தியனன்.   

மனி் உரிகமகள் உ�ர் ஸ்ானிகர் அலு்வலகத்-
திற்கு இலங்கக யமற்பகாண்டுள்ள இ்ந் ்ன்னார்-
்வக் கைகமககள இலங்ககயின் அரசி�லகமப்-
புக்கு உடபடை ்வககயில் ப்�ற்படுத்து்வதிலான 
்ற்யபாதுள்ள ்வழிமுகைகளின் ப்ாைர்சசி, ஒரு 
உ�ர் நீதிமன்ை நீதிபதியின் ்கலகமயில் வியேை 
வி்ாரகண ஆகணக்குழுப்வான்கை நி�மித்்ல், 
நிகல�ான அபிவிருத்தி இலக்குககள அகை்ல்,-
்வாழ்்வா்ாரத்க் யமமபடுத்்ல் மற்றும அ்ற்-
கான புதி� ்வழிககள உரு்வாக்கு்ல் யபான்ை முன்-
யனற்ைங்கள் குறித்து 2020 டி்மபரிலும, எமது 
கருத்துக்களுக்கான விரி்வான புதுப்பிப்புக்ககள 
2021 ஜன்வரியிலும ்வைங்கியுள்யளாம.   

கை்ந் ஆண்டு யகாவிட-19 ப்ாற்றுயநாயின் 
பாதிப்புக்ககள இலங்கக எதிர்த்துப் யபாராடி�-
யபாதிலும, இ்ந் நை்வடிக்கககள் முன்பனடுக்-
கப்படடுள்ளன. இ்ந் ்்வால்களுக்கு மத்தியிலும, 
நாங்கள் ஓகஸட 2020 இல் ஒரு சு்்நதிரமான 
மற்றும நி�ா�மான பபாதுத் ய்ர்்கல நைாத்தி, 
ஆசி�ாவின் மிகப் பைகம�ான நாைாளுமன்ை 
ஜனநா�க நாடுகளில் ஒன்ைான எமது நாடடில், 
மூன்றில் இரண்டு பங்கு பபருமபான்கமயுைன் 
புதி� அர்ாங்கம ய்ர்்நப்டுக்கப்படைது.   

இ்ந் ்கப அறி்நதிருப்பக்ப் யபான்று, 
கை்ந் நூறு ஆண்டுகளில் இது முழு உலகிற்கும 
ஒரு முக்கி�மான யநரமா்வதுைன், யகாவிட-19 
ப்ாற்றுயநாக�க் கைப்ப்ற்கும, வீழ்்நதுயபா -
யுள்ள பபாருளா்ாரத்க்ப் புதுப்பிப்ப்ற்கும 
நாம எடுக்கும மு�ற்சிகளில் நாம ஒன்றுபை 
ய்வண்டும. இ்ந் ்கப உறுப்பினர்களிைம அ்ன் 
ப்ாைர்சசி�ான ஈடுபாடு மற்றும ஒத்துகைப்கப 
க்வனத்தில் பகாண்டு, இலங்ககக்கு எதிரான எ்ந -
்ப்வாரு தீர்மானத்க்யும நிராகரிப்ப்ன் மூலம 
எமக்கு ஆ்ர்வளிக்குமாறு யகடடுக்பகாள்கின் -
யைன்.  

யமயல குறிப்பிைப்படடுள்ள சூழ்நிகலக -
களப் பார்க்குமயபாது, இ்ந்த் தீர்மானத்க் 
்கப நிராகரித்து, மூை ய்வண்டுபமன யகடடுக் -
பகாள்கின்யைாம என்றும அகமச்ர் தியனஷ் ப்ரி -
வித்்்ார்.

்ம.  இலங்கக ஜனநா�க ய்ா்லி் குடி�ர -
சின் மு்லீடடு ்கபக்கும பாகிஸ்ான் இஸ -
லாமி� குடி�ரசின் மு்லீடடு ்கபக்கும 
இகையிலான புரி்நதுணர்வு ஒப்ப்ந்ம.  

இலங்கக ஜனநா�க ய்ா்லி் குடி�ரசின் 
ப்ாழில்துகை ப்ாழில்நுடப நிறு்வனம 
(ஐ.டி.ஐ), மற்றும பாகிஸ்ான் இஸலாமி� 
குடி�ரசின் கராசசி பல்ககலக்கைகத்துக்குமி-
கையிலான புரி்நதுணர்வு ஒப்ப்ந்ம.  

பகாழுமபு ப்ாழில்துகை ப்ாழில்நுடப 
நிறு்வனம மற்றும இஸலாமாபாத்தின் 
COMSATS பல்ககலக்கைகத்திற்கு இகையி-
லான ஒத்துகைப்பு.  

பகாழுமபு பல்ககலக்கைகம மற்றும 
பாகிஸ்ான் லாகூர் பபாருளா்ார கல்லூரி 
ஆகி�்வற்றுக்கிகையிலான புரி்நதுணர்வு 
ஒப்ப்ந்ம என்பன ககச்ாத்திைப்பட-
டுள்ளன.  

இலங்கைக்கு எதிரான தீர்ானத்துக்கு   
உறுப்புநாடுகைள் அனு்திக்கைக்கூடாது  
ஜெனிவாவில் இலங்கை வலியுறுத்து

அலரி ைாளிமையில் (23) நமை-
பெற்ற ொகிஸ்ான் பி்ர்ைர்  இம்ரான் ைான் 

உைனான இ்ரவு விருந்துெசா்ர நிைழ்வில்  பி்ர்ைர் ைஹிந்் 
்ராஜெக்ஷ,  அமைசசர்ைள், எதிர்க்ைட்சித் ்மலவர் ைறறும 

பி்ரமுைர்ைள் ைலந்து பைாணை பொது...



�.�.ஆர் ப�-
ே ச ா த ை ன க ள் 
குைறவாக இருப்-
பதால் ெகாேரானா 
ெதாற்றாளர்க�ன் 
எ ண் � க் ை க 
கு ை றந் து ள் ள -
ெதன இலங்ைக 
ெபாதுச் சுகாதார 
ப�ேசாதகர் சங்கம் 
ெத��த்துள்ளது.

கடந்த நாட்க-
�ல் 1,000 க்கும் ேமற்பட்ேடார் 
ெகாேரானா ெதாற்றாளர்களாக 
அைடயாளம் காணப்பட்டனெரன 
இலங்ைக ெபாதுச் சுகாதார ப�-
ேசாதகர் சங்கத் தைலவர் உபுல் 
ேராஹண ெத��த்துள்ளார்.

அத்துடன், �.�.ஆர் ப�ேசாத-
ைனக�ன் எண்�க்ைக அ�ப்ப-
ைட�ல் தான் ெகாேரானா ெதாற்-

ற ா ள ர் க �ன் 
எ ண் � க் ை க 
�ர்மா�க்கப்படு-
ெமன அவர் கு�ப்-
� ட் டு ள் ள ா ர் . 
ெபாதுச் சுகாதார 
ப � ே ச ா த க ர் க -
ளுக்கு ெகாேரானா 
தடுப்பூ� ெசலுத்-
தப்பட்டைமயால் 
கம்பஹா மாவட்-
டத்�ல் மூன்று 

நாட்களுக்கு �.�.ஆர். ப�ேசா-
தைன தற்கா�கமாக �றுத்� ைவக்-
கப்பட்�ருந்தது.

இதனால், �.�.ஆர். ப�ேசாத-
ைனக�ன் எண்�க்ைக குைற-
வைடந்தைமயால் ெகாேரானா 
ெதாற்றாளர்க�ன் எண்�க்ைக 
குைறந்துள்ளதாக உபுல் ேராஹண 
கு�ப்�ட்டார்.

�னகரன் �ளம்பரம்
0112429367

�ற்பைன ��வு 
0112429444, 
0112429378

ஆ��ய�டம்  
editor.tkn@lakehouse.lk

 2021   ெபப்ரவ�   25   �யாழக்�ழைம 

 ��: --�ரேயாத�

ராகுகாலம் :  பகல் :  1.30 - 3.00வைர
சுபேநரம் : காைல : 10.30 - 12.00வைர

      நட்சத்�ரம்:  பூசம் மாைல 12.27

சார்வ� வருடம் - மா� 13

இன்ைறய சுப�னம்

ேயாகம்: அ�ர்த-�த்த ேயாகம்

ெதாழுைக 
ேநரம் 3

எம்.ஏ.அ�னுல்லா, அக்குறைண 
குறூப் �ருபர்

�காைரகள் மற்றும் ேதவ-
லகம் சட்டம் ஒரு த�யார் 
சட்டப்��வு என்று பாராளு-
மன்றத்�ல் �� அைமச்சர் 
அ� சப்� அ�த்த அ�க்ைக 
முற்�லும் தவறானதாகும். அது 
இஸ்லா�ய சட்டங்களுக்கு �க-
ராகாெதன அஸ்��ய �டத்�ன் 
ப�வாளர் ெமதகம தம்மானந்த 
ேதரர் ெத��த்தார்.

கண்��ல் ேநற்று முன்�-
னம் ஊடகங்களுக்கு கருத்து 
ெத��க்கும் ேபாேத அவர் 
இவ்வாறு கு�ப்�ட்டார். 
ேமலும் கூறுைக�ல்,

�காைரகள் மற்றும் ேதவ-
லகம் சட்டம் ேவறு, த�யார் 
சட்டங்கள் ேவறு. இஸ்லா�ய 
சட்டங்களுடன் அதைன சமப்ப-
டுத்த மு�யாது. �� அைமச்சர் 
இதுேபான்ற �டயங்க�ல் சம-
�ைலத் தன்ைமைய ஏற்படுத்த 
நடவ�க்ைக எடுப்பது ேபால் 
ெத��த்துள்ளார்.

நாட்�ல் ஒேர ஒரு சட்ட 
அைமப்பு இருக்க ேவண்டும் 
என்றும், அக் கருத்ைத மன�ல் 
ெகாண்டு ஜனா�ப� ேகாட்டா-
பய ராஜபக் ஷைவ 69 இலட்சம் 
மக்கள் வாக்க�த்து ேதர்ந்ெத-
டுத்தனர். 

முஸ்�ம் த�யார் சட்டம், 
ேதசவழைம சட்டம் மற்றும் 
மைலநாட்டு (உடரட்ட) சட்டம் 
ஆ�யவற்றுடன் �காைரகள் 
மற்றும் ேதவலகம் சட்டத்ைத 
ஒப்�ட மு�யாது. 
ஏென�ல் முஸ்�ம்

கடத்தப்பட்ட சிறுமிகள்
பாதுகாப்பாக மீட்பு

விகாைரகள், ேதவலகம்
சட்டத்ைத இஸ்லாமிய
சட்டங்களுடன் ெதாடர்பு-
படுத்த  முடியாது
அஸ்��ய �ட ப�வாளர் ெத��ப்பு

சாவகச்ேச� �ேசட �ருபர்

சாவகச்ேச� ெபா�ஸ் 
��வுக்குட்பட்ட நாவற்கு� 
பகு��ல் உள்ள �ெடான்�ல் 
இருந்து 14 மற்றும் 15வயது-
ைடய இரண்டு �று�கைள 
சாவகச்ேச� ெபா�சார் ேநற்று 
�ட்டுள்ளனர். 

அத்துடன் கு�த்த �று�-
கைள அவர்களுைடய பாதுகா-
வலர்க�டம் இருந்து கவர்ந்து 
வந்து அேத �ட்�ல் தங்��-
ருந்த 20 மற்றும் 21வயதுைடய 
இரண்டு இைளஞர்கைளயும் 
ெபா�சார் ைகது ெசய்துள்ள-
னர். 

�ட்கப்பட்ட இரண்டு �று-
�களும் ைவத்�ய ப�ேசாத-
ைனகளுக்காக யாழ்.ேபாதனா 
ைவத்�யசாைல�ல் ேசர்ப்�க்-
கப்பட்டுள்ளனர். ேகாப்பாய் 
பகு�ையச் ேசர்ந்த இரண்டு 
�று�கேள இவ்வாறு ெபா�-
சாரால் நாவற்கு� பகு��ல் 
ைவத்து �ட்கப்பட்டுள்ளனர்.

�று�கைள ஏமாற்� 
அைழத்து வந்த இைளஞர்கள் 
ஊர்காவற்துைற பகு�ையச் 
ேசர்ந்தவர்கள் எனத் ெத��க்-
கப்படு�றது. இது ெதாடர்பான 
ேமல�க �சாரைணகைள சாவ-
கச்ேச� ெபா�சார் முன்ென-
டுத்து வரு�ன்றனர்.

06

சுபஹ்  - 05.09
லுஹர்  - 12.25
அஸர்  - 03.45
மஃ�ப்  - 06.23
இஷா  - 07.33

25 முதல் 28 வைர

நாம் இன்று இந்த �ைல�ல் 
இருக்�ன்ேறாம் என்றால் அதற்கு 
அ�ப்பைடக் காரணம் பலர் நமக்-
காக ெசய்த ஒப்பற்ற �யாகங்கேள.

அந்த �யா�கள் நம் ெபற்ேறா-
ராக உடன்�றப்புகளாக முன்�ன் 
ெத�யாத நபர்களாகக் கூட இருக்-
கலாம். நம் வாழ்�ல் பல ேநரங்-
க�ல் இப்ப�ப்பட்ட �யா�கைள 
பட்டுக் கம்பளம் ��த்து வரேவற்ப-
தற்கு ப�லாக ஆ�ைய �ட கூ�ய 
வார்த்ைதகளாலும் பாம்பு �ஷத்ைத 
�ட ெகா�ய ெசயல்களாலும் காயப்-
படுத்� �டு�ன்ேறாம்.

�ருத் தலம் ஒன்�ல் 40 வயது 
ம�க்கத்தக்க ெபண் ஒருவர் ேதம்�த் 
ேதம்� அழுது ெகாண்�ருந்தார். 
காரணத்ைதக் ேகட்டேபாது "நான் 
பல்கைலக்கழகத்�ல் முதல் 
மாண�யாக ேதர்ச்� ெபற்ேறன். 
அதன் �ன்னர் எனது �று வயது 
கனவான வங்�ப் ப��ல் 
இைணந்ேதன். �ருமணத்�ற்குப் 
�றகு என் குழந்ைதைய ச�யான 
�தத்�ல் பராம�க்கும் ெபாருட்டு 
ம�ழ்ச்�ேயாடு என் வங்�ப் 
ப�ைய துறந்ேதன்.

என் மகளுக்கு இப்ேபாது 15 
வயதா�றது. பலேநரங்க�ல் 
அவள் என்ைன அ�வு குைறந்த-
வளாக எண்ணு�றாள்."� ஹவுஸ் 
ைவஃப் உனக்கு என்னதான் 
ெத�யப்ேபா�றது" என்று ெசால்� 
என்ைன �றுைமப் படுத்து�றாள்

என் கணவரும் இைணந்து 
என்ைன �றுைமப்படுத்து�றார்."-
என்று தன் ேசாகத்ைத ப�ர்ந்து 
ெகாண்டார் இவைரப்ேபான்ற 
ஆ�ரமா�ரம் �யா�கள் நம்மால் 
காயப்பட்டு கலங்� �ற்�ன்றார்-
கள்..

யூதத் தைலவர்கள் தான் 
இேயசுவால் தங்கள் சமுதாயம் 
அைடந்த நன்ைமகளுக்கு நன்� 
ெசலுத்தாமல் அவைர �லுைவ-
�ல் அைறந்து அவமானப்படுத்-
�னார்கள் நாம் யூத தைலவர்க-
ைளப் ேபால் நடந்து ெகாள்ளாமல் 
நம்ேமாடு வாழ்ேவா�ன் �யாகங்க-
ளுக்கு ம�ப்ப�த்து வாழ்ேவாம்.

இந்த தவக்காலம் அதற்கான 
வ�கைள உருவாக்கட்டும்.

தவக்கால சிந்தைன

தியாகங்கைள மதிப்ேபாம்

-அருட்ப� அருண் ெரக்ஸ்...

மன்னார் குறூப் �ருபர்

மன்னார் மாவட்டத்-
�ல் ேநற்று முன்�னம் 
ேமலும் 25 ெகாேரானா 
ெதாற்றாளர்கள் பு�தாக 
அைடயாளம் காணப்-
பட்டுள்ள �ைல�ல் 
மன்னார் மாவட்டத்-
�ல் இதுவைர 260 
ெகாேரானா ெதாற்றாளர்-
கள் அைடயாளம் காணப்பட்டுள்-
ளதாக மன்னார் மாவட்ட �ராந்�ய 
சுகாதார ேசைவகள் ப�ப்பாளர் 
ைவத்�யர் �.�ேனாதன் ெத��த்-
தார்.

மன்னார் மாவட்ட �ராந்�ய 
சுகாதார ேசைவகள் ப�மைன�ல் 
ேநற்று காைல நைடெபற்ற ஊடக 

சந்�ப்�ன் ேபாேத 
அவர் இவ்வாறு கு�ப்-
�ட்டார். இது ெதாடர்-
பாக அவர் ேமலும் கூறு-
ைக�ல்,

மாவட்டத்�ல் ேநற்று 
முன்�னம் ெசவ்வாய்க்-
�ழைம ேமலும் 25 
ெகாேரானா ெதாற்றா-
ளர்கள் அைடயாளம் 
க ா ண ப் ப ட் டு ள் ள ன ர் . 

அவர்க�ல் 24 நபர்கள் மாந்ைத 
ேமற்கு சுகாதார ைவத்�ய அ�கா� 
���லும்,ேமலும் ஒருவர் மடு 
சுகாதார ைவத்�ய அ�கா� ���-
லும் அைடயாளம் காணப்பட்டுள்-
ளனர்.

மாந்ைத ேமற்�ல் அைடயாளம் 
காணப்பட்ட 24 நபர்க�ல் கடந்த 

வாரம் ெதாற்றுடன் ஆைடத்ெதா-
�ற்சாைல ஒன்�ல் அைடயாளம் 
காணப்பட்டவ�ன் ெநருங்�ய உற-
�னர்கள் மற்றும் வைலப்பாட்டு 
பகு��ல் ெதாற்றுடன் அைடயா-
ளம் காணப்பட்ட குடும்பத்துடன் 
ெநருங்� பழ�யவர்கள்.

ேமலும் சாவக்கச்ேச� பகு��ல் 
ெதாற்றுடன் அைடயாளம் காணப்-
பட்டவ�ன் குடும்ப உறுப்�னர்கள் 
உள்ளடங்�யுள்ளனர். மடு�ல் 
அரச அலுவலகம் ஒன்�ல் கட-
ைமயாற்று�ன்ற உத்�ேயாகஸ்தர் 
ஒருவர் ெதாற்றுடன் அைடயாளம் 
காணப்பட்டுள்ளார். 

இவர்களுடன் ேசர்த்து மன்னார் 
மாவட்டத்�ல் இது வைர 260 ேபர் 
ெகாேரானா ெதாற்றுடன் 
அைடயாளம்

மன்னா�ல்

ெகாேரானா ெதாற்றாளர் அதிகரிப்பு
�ராந்�ய சுகாதார ேசைவகள் ப�ப்பாளர்

ஒரு இலட்சம் ேவைலவாய்ப்பு 
�ட்டத்�ன் �ழ் ஆட்ேசர்ப்பு 
ெசய்யப்பட்டவர்கள் சுகாதார 
ேசைவகள் �ைணக்களத்�ற்கு 
உள்வாங்கப்பட மாட்டார்கெளன 
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ 
ெத��த்துள்ளார்.  

ஒரு இலட்சம் ேவைலவாய்ப்பு 
�ட்டத்�ன் �ழ் ெதா�ல் ெபற்றுள்-
ளவர்கள் �ரந்தர ஊ�யர்களாக 
சுகாதார ேசைவ�ல் உள்வாங்-
கப்படவுள்ளனர் என பர�வரும் 
வதந்� முற்�லும் தவறானெதன்-
றும் ஜனா�ப� கு�ப்�ட்டுள்ளார்.

ஜனா�ப� அலுவலகத்�ல் 
ேநற்று முன்�னம் நைடெபற்ற � 
லங்கா ெபாதுஜன முன்ன�யுடன் 
இைணந்த ெதா�ற்சங்க சம்ேமள-

னத்�ன் �ர���களுடனான சந்-
�ப்பு  நைடெபற்றது.

இதன்ேபாது  ேமற்ப� �டயம் 

ெதாடர்பாக   ெதா�ற்சங்கப் �ர-
���கள் கு�ப்�ட்டனர். 
இதற்கு  ப�ல�க்கும்

ஒரு இலட்சம் ேவைலவாய்ப்பு;

ஜனாதிபதி ெதரிவிப்பு

சுகாதார ேசைவயாளர்களாக
இைணக்கப்பட மாட்டார்கள்

மடுல்�ைம ��ய உலக மு��ல் 
காணாமல்ேபான �ரபல ெதாைலக்-
காட்� அைலவ�ைச ஒன்�ன் ஊட-
க�யலாளருைடய உடைல �ட்கும் 
ப�க�ல் ஈடுபட்ட பைட �ரர்-
களுக்கு இராணுவ தைலைமயகத்-
�ல் உள்ள தனது அலுவலகத்�ல் 
ைவத்து பாராட்டுக்கைள ெத��த்த 
பாதுகாப்பு பத� �ைல �ரதா�யும்  
இராணுவ தளப�யும் ெகா�ட் – 

19 பரவைல தடுப்பத ற்கான ேத�ய 
ெசயல்பாட்டு ைமயத்�ன் தைலவ-
ருமான ெஜனரல் ஷேவந்�ர �ல்வா 
அவர்களுக்கான �ைனவுச் �ன்னங்-
ைளயும் ப�சுகைளயும் வழங்� 
ைவத்தார்.

அேதேநரம் இந்த பாராட்டுகள், 
�ைனவுச் �ன்னங்கள் மற்றும் சான்�-
தழ்கள் என்பைவ எந்த சவாைலயும் 
எ�ர்ெகாள்ள தயாராக ெசயற்பட்ட-

ைமக்காகவும் ஒப்�ட மு�யாத உன்-
னதமான அர்ப்ப�ப்புக்காகவும் 
வழங்கப்பட்டைவ என இராணுவ 
தளப� ெத��த்தார்.

அண்ைம�ல் 11 நபர்களுடன் 
இைணந்து மடுல்�ைம ��ய உலக 
மு�வு பகு�க்கு ெசன்�ருந்த ேபாது 
காணாமல் ேபான முப்ப�மாண 
��ேயா ப�வு கைலஞ-
ரான �னுர �ேஜசுந்தர�ன்

ஒன்பது மாகாணங்க�லும் �ைர�ல்

கழிவிலிருந்து மின்சாரம்
தயாரிக்கும் நிைலயங்கள்

ஷம்ஸ் பா�ம், சுப்�ரம�யம் 
�ஷாந்தன்

நாட்�ன் ஒன்பது மாகாணங்க-
ைளயும் உள்ளடக்கும் வைக�ல் 
எ�ர்காலத்�ல் க�வுக��ருந்து 
�ன்சாரம் தயா�க்கும் �ன் உற்-
பத்� �ைலயங்கைள அைமக்க 
நடவ�க்ைக எடுக்கப்படுெமன 

அைமச்சர் டளஸ் அழகப்ெபரும 
ெத��த்தார். பாராளுமன்றம் ேநற்று 
சபாநாயகர் ம�ந்த யாப்பா அேப-
வர்தன தைலைம�ல் முற்பகல் 10 
ம�க்கு கூ�யது. சபாநாயகர் அ�-
�ப்பு, மனுக்கல் சமர்ப்பணத்ைத 
ெதாடர்ந்து ேகள்� ேநரத்�ன் 
ேபாது பாராளுமன்ற உறுப்�னர் 
சமந்த �ேஜ��யால் எழுப்பப்-
பட்ட ேகள்�க்கு ப�ல�க்கும் 

ேபாேத அவர் இவ்வாறு கு�ப்�ட்-
டார்.

அவர் ேமலும் கூ�யதாவது,
யாழ்ப்பாணத்�ல் உள்ள �வுக-

�ல் �ண்டகாலமாக மக்கள் �ன்சா-
ரம் இல்லாதுள்ளனர். இவர்களுக்கு 
�ன்சாரத்ைத வழங்குவது ேத�ய 
முக்�யத்துவம் வாய்ந்த கார�யா-
கும். அதற்காக சர்வேதச ஒப்பந்த 

முைறைமக�ன் �ரகாரம் �ன்சா-
ரத்ைத ெபற்றுக்ெகாடுக்க நடவ�க்-
ைககள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆ�ய 
அ��ருத்� வங்� இதற்காக முன்-
வந்துள்ளது.

இங்கு �ன் உற்பத்� �ைலயங்-
கைள �ர்மா�ப்பதற்கான முத-
லாவது ெரண்டர் அைழப்பு ேதால்-
�யுற்றது. �ண்டும் அைழப்பு 
�டுக்கப்பட்டுள்ளது. �னாவும் 
இந்�யாவும் இந்த ஒப்பந்தங்கைள 
ெசய்ய தமது �ட்டங்கைள சமர்ப்-
�த்�ருந்தன. இருப்�னும், இந்த 
முன்ெமா�வு இன்னமும் அைமச்ச-
ரைவக்கு சமர்�பக்கப்பட�ல்ைல.

நுைரச்ேசாைல �ன் �ைலயம் 
அைமக்கப்படும் முன்னாள் ஜனா�-
ப�யும் தற்ேபாைதய �ரத-
மருமான

ஆளும் கட்சி ெகாரடாவுடன்   
சாணக்கியன் MP வாக்குவாதம்
சுகாதார அைமச்�ல் ப�ல் வழங்க எவரு�ல்ைலயா?
பாராளுமன்ற உறுப்�னர் 

சாணக்�யன் சுகாதார அைமச்-
ச�டம்  முன்ைவத்த ேகள்-
�க்கு சுகாதார அைமச்சர் ப�-
ல�க்காைமயால் ஆளுங்கட்� 
ெகாரடா  அைமச்சர் ேஜான்ஸ்-
டன் ெபர்ணான்ேடாவுக்கும் 
சாணக்�யனுக்கும் சைப�ல்  
வாக்குவாதம் மூண்டது.   

பாராளுமன்றம் ேநற்று 
சபாநாயகர் ம�ந்த யாப்பா 
அேபவர்தன  தைலைம�ல் முற்பகல் 10 
ம�க்கு கூ�யது.

சபாநாயகர் அ��ப்பு, மனுக்கல்  சமர்ப்-
பணத்ைத ெதாடர்ந்து ேகள்� ேநரத்�ன் 
ேபாது பாராளுமன்ற உறுப்�னர்  சாணக்-
�யன், மட்டு. மாவட்டத்�லைமந்துள்ள 

�க்ேகாைட ைவத்�யசாைல 
ெதாடர்�ல்  சுகாதார அைமச்-
ச�டம் முன்ைவத்�ருந்த ேகள்-
�க்கு, சுகாதார அைமச்சர்  
சார்�ல் ப�ல�த்த அைமச்சர் 
ேஜான்ஸ்டன் ெபர்ணான்ேடா, 
சுகாதார அைமச்சர் இரு  வாரங்-
கள் கால அவகாசம் ேகா��-
ருப்பதாகத் ெத��த்தார்.   

இதனால் ஆத்�ரமைடந்த 
சாணக்�யன், “நான் மட்டக்-

களப்�ல்  இருந்து 420 �ேலா �ற்றர் 
பயணம் ெசய்து பாராளுமன்றத்துக்கு வரு-
�ேறன்.

�ண்டும் 420 �ேலா �ற்றர் பயணம் 
ெசய்து மட்டக்களப்புக்கு ெசல்ல 
ேவண்டும்.

குைறந்தள�ேலேய PCR ப�ேசாதைன;

ெதாற்றாளர் எண்ணிக்ைகயின்
திடீர் வீழ்ச்சிக்கு காரணம்!

�லங்கா ெபாதுஜன ெபரமுன�ன் �ரதான தைலைமக் கா�யாலத்�ன் பு�ய ெதா�ற்சங்க மத்�ய �ைலயத்�ன் �ர்-
மாணப் ப�களுக்கான அ�க்கல் நாட்டும் �கழ்வு ேநற்று பத்தரமுல்ைல ெநலும் மாவத்ைத�ல் நைடெபற்றது. சமயத் 
தைலவர்களுடன், ெபரமுன�ன் முக்�யஸ்தர்கள் வ�பாடுக�ல் ஈடுபட்�ருப்பதைனப் படத்�ல் காணலாம்.

டலஸ் அழகப்ெபரும

பைடயினரின் துணிச்சலுக்கு
இராணுவ தளபதி பாராட்டு
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புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கைகைள்
புதிய அத்தியாயத்தின அடித்்தளம்
தெற்காசியப் பிரகாந்தியத்தில் அமைந்திருக்-

கும் இலஙம்யும் பகாகிஸெகானும் முக்-
கியத்துவம் மிக்் ஐந்து புரிந்துணர்வு 

உடனபடிக்ம்்ளில் நேறறுமுனதினம்  த்காழும்பில் 
ம்ச்காத்திட்டுள்ளன. பிரெைர் ைஹிந்ெ ரகாஜபக்ஷ 
ைறறும் இலஙம்க்கு இரகாஜெந்திர விஜயம் நைற -
த்காண்டிருக்கும் பகாகிஸெகான பிரெைர் இம்ரகான ்கான 
ஆகிநயகார் முனனிமலயில் இந்ெ உடனபடிக்ம்்ள 
அலரி ைகாளிம்யில் ம்ச்காத்திடப்பட்டிருக்கின்றன.

பிரெைர் ைஹிந்ெ ரகாஜபக் ஷவின அமைப்மப 
ஏறறு  இரண்டு ேகாட்்ள இரகாஜெந்திர விஜயம் நைற -
த்காண்டு பிரெைர் இம்ரகான ்கான நேறறுமுனதினம் 
பிறப்ல் ்ட்டுேகாயக்் ்ர்வநெ் விைகான நிமல-
யத்மெ வந்ெமடந்ெகார். அவருடன பகாகிஸெகானின 
உயர் ைட்டத் தூதுக் குழுவும் வரும் ெந்துள்ளது. 
இரகாஜெந்திர விஜயம் நைறத்காண்டுள்ள பிரெைர் 
இம்ரகான ் கானுக்கு பிரெைர் ைஹிந்ெ ரகாஜபக் ஷ ெமல-
மையில் விைகான நிமலயத்தில் ந்காலகா்லைகான வர-
நவறபு அளிக்்ப்பட்டது.

அென பினனர் பிரெைர் இம்ரகான ்கான இலஙம்ப் 
பிரெைரின உத்திநயகா்பூர்வ வகா்ஸெலைகான அலரி 
ைகாளிம்க்கு விஜயம் த்யெகார். அஙகு இரு ேகாட்டு 
பிரெைர்்ளும் இரு ேகாடு்ளுக்கும் இமடயிலகான 
சிநே்பூர்வ ேட்பு்றவு தெகாடர்பில் ்லந்துமரயகாடினர். 
இந்ெ உ்றமவ நைலும் நைம்படுத்துவது குறித்தும் 
அவர்்ள ்வனம் த்லுத்தினர்.

இந்ெக் ்லந்துமரயகாடமலத் தெகாடர்ந்து இரண்டு 
பிரெைர்்ளுக்கும் முனனிமலயில் ஐந்து ஒப்பந்-
ெங்ள ம்ச்காத்திடப்பட்டன. அவறறில் சுறறுலகாத் 
தும்ற ஒத்துமைப்பு, முெலீடு, தெகாழில்நுட்ப ஒத்து -
மைப்பு உளளிட்டமவயும் அடஙகியுள்ளன. இப்பு -
ரிந்துணர்வு உடனபடிக்ம்்ள இரு ேகாடு்ளுக்கும் 
ேனமை பயப்பமவயகாகும்.

இந்ெ உடனபடிக்ம்்ள ம்ச்காத்திடப்பட்ட பினனர் 
ஆறறிய உமரயில் பகாகிஸெகான பிரெைர் குறிப்பிட்டி-
ருக்கும் விடயம் இெறகு ேல்ல எடுத்துக்்காட்டகாகும். 
'உல்லகா்ப் பயண தெகாழில் தும்றயில் இலஙம் 
தபரிதும் வ்ளர்சசி அமடந்துள்ளது. அெனகால் இலங-
ம்யின சுறறுலகா   தெகாழில் தும்ற நைம்பகாடு 
தெகாடர்பகான அனுபவங்ம்ளப் தபறறுக் த்காள்ள 
எதிர்பகார்ப்பெகா் அவர் குறிப்பிட்டகார்.

உண்மையில் இலஙம்யின உல்லகா்ப் பயணத் -
தும்ற பகாகிஸெகானின உல்லகா்ப் பயணத்தும்றமய 
விடவும் தபரிதும் வ்ளர்சசி அமடந்திருக்கின்றது. 
அென விம்ளவகா்நவ இத்தும்றயின நைம்பகாடு 
தெகாடர்பகான அனுபவங்ம்ள எதிர்பகார்ப்பெகா் அவர் 
குறிப்பிட்டிருக்கின்றகார். இது இத்தும்றக்கு கிமடக்-
்ப் தபறறு இருக்கும்  தபருமையகாகும். இவவகாறு 
ேகாட்டின ஏமனய தும்ற்ளும் வ்ளர்சசி அமடய 
நவண்டும் என்ற த்யதியும் இஙகு தெகாக்கி நிற்நவ 
த்யகின்றது எனபமெ ைறுப்பெறகில்மல.

நைலும் இவமவபவத்தில் உமரயகாறறிய பிரெ-
ைர் ைஹிந்ெ ரகாஜபக் ஷ, 'பகாகிஸெகான- இலஙம்க்கு 
இமடயிலகான சுெந்திர வர்த்ெ் உடனபடிக்ம்மயத் 
தெகாடர்ந்தும் முனதனடுக்்வும் தபகாரு்ளகாெகாரம், வர்த் -
ெ்ம், முெலீடு, அறிவியல், தெகாழில்நுட்பம், பகாது-
்காப்பு, ்ல்வி ஆகிய தும்ற்ளிலும் ேகாடு்ள என்ற 
அடிப்பமடயில் இரு ெரப்பினரும் இமணந்து த்யற -
படவும் இணக்்ம் ்ண்டுளந்ளகாம். இலஙம்யகா-
னது எப்நபகாதும் பகாகிஸெகாமன தேருஙகிய ைறறும் 
உண்மையகான ேண்பனகா்நவ ்ருதுகின்றது. எைது 
ைக்்ளும் பகாகிஸெகாமன ைதிக்கின்றனர். எைக்கு மி் 
அத்தியகாவசிய நேரங்ளில் ஆெரவு ேல்கும் ேட்பு 
ேகாநட பகாகிஸெகான. குறிப்பகா் ேகான ஜனகாதிபதியகா்ப் 
பெவி வகித்ெ நபகாது ேகாம் எதிர்பகாரகாெ மி் ஆபத்ெகான 
பயங்ரவகாெத்திறகு மு்ம் த்காடுத்நெகாம். அப்பயங-
்ரவகாெத்மெ 2009 இல் முழுமையகா்த் நெகால்வி 
அமடயச த்யய பகாகிஸெகான அளித்ெ ஆெரவுக்கு 
ேகாம் ேனறி கூ்றக் ்டமைப்பட்டுளந்ளகாம்' என்றகார்.

இச்ையம் பகாகிஸெகான பிரெைர்,  'த்காநரகானகா 
அசசுறுத்ெல் ்காரணைகா் எல்லகா ்ந்திப்பு்ளும் 
கூட்டங்ளும் இமணய தெகாழில்நுட்பத்தின ஊடகா் 
இடம்தபறறு வரும் சூைலில் இலஙம் பிரெைரின 
அமைப்மப ஏறறு ேகான நேரடியகா் இஙகு விஜயம் 
த்யதுளந்ளன. இது இலஙம்க்கு தபருமை ந்ர்க் -
கும் ேடவடிக்ம்’ என்றகார்.

அத்நெகாடு ‘இலஙம் 30 வருட ்காலம் பயங்ர -
வகாெத்திறகு மு்ம் த்காடுத்ெது. அப்பயங்ரவகாெ 
்வகாமலக் ்ட்டுப்படுத்தி அதிலிருந்து இலஙம் 
தவளிநய வந்துள்ளது. இது தபரும் பகாக்கியம். 
இெறகு பகாகிஸெகான உெவி ஒத்துமைப்புக்்ம்ள 
ேல்கியது’ எனறு குறிப்பிட்ட பகாகிஸெகான பிரெைர்,  
‘பயங்ரவகாெைகானது முெலில் உல்லகா்ப் பயணத்து-
ம்றமயயும் முெலீடு்ம்ளயுநை தபரிதும் பகாதிக்கும்’ 
எனறும் சுட்டிக் ்காட்டினகார்.

இலஙம்மயப் நபகானறு பகாகிஸெகானும் பயங்ர -
வகாெத்தினகால் பகாதிக்்ப்பட்டுள்ள அனுபவங்ம்ளப் 
தபற்ற ஒரு ேகாடு. இருப்பினும் இரண்டு பிரெைர்்்ள-
தும் இந்ெச ்ந்திப்பு இரு ேகாடு்்ளதும் சிநே்பூர்வ 
ேட்பு்றமவ நைலும் வலுப்படுத்தி நைம்படுத்ெ வழி -
வகுக்கும். அத்நெகாடு ஜனகாதிபதி ந்காட்டகாபய ரகாஜபக்-
ஷமவ பிரெைர் இம்ரகான ்கான ஜனகாதிபதி த்யல்த் -
தில் நேறறுக் ்காமல ்ந்தித்து இரு பக்் ேட்பு்றவு்ள 
தெகாடர்பிலும் சிநே்பூர்வ நபசசுவகார்த்மெமய ேடத் -
தினகார்.

ஆ்நவ பகாகிஸெகான பிரெைரின இலஙம் விஜய-
ைகானது இரு ேகாடு்்ளது இரகாஜெந்திர ைறறும் சிநே் -
பூர்வ ேட்பு்றவில் புதிய அத்தியகாயத்மெ ஆரம்பித்து 
மவத்துள்ளது என்றகால் அது மிம்யகா்காது.

35, டி. ஆர். விஜயவர்ென ைகாவத்மெ, த்காழும்பு- - 10

ெபகால் தபட்டி இலக்்ம் : 834
தெகாமலநபசி இலக்்ம் : 2429429, 2429272, 2429279

தபக்ஸ : 2429270, 2429329, வி்ளம்பர மு்காமையகா்ளர் : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

4 2021 தபப்ரவரி 25 வியகாைக்கிைமை25–02–2021

ஹிஜ்ரி வருடம் 1442 ்றஜப் பிம்ற 12
்கார்வரி வருடம் ைகாசி ைகாெம் 13ம் ேகாள  வியகாைக்கிைமை

அ.தி.மு.் நைல்ைட்டம் த்ை 
குஷியில் உள்ளது. மூத்ெ ெமல-
்ளும், நிர்வகாகி்ளும், அமைச-

்ர்்ளும் தெம்பகா்வும் சுறுசுறுப்பகா்வும் 
நெர்ெல் ்்ளம் இ்றஙகி விட்டனர். இெறத்ல்-
லகாம் ்காரணம் அந்ெ ேல்ல த்யதிெகான.

இந்ெ மும்ற நெர்ெல் அ.தி.மு.்வுக்கு 
மி்வும் முக்கியைகானது.  தஜயலலிெகா இல்லகாெ 
நிமலயில் இந்ெ 4 வருஷத்மெ ் டத்ெ எடப்பகாடி 
நைறத்காண்ட முயறசி்ள பகாரகாட்டத்ெக்்மவ. 
அநெ்ையம், இந்ெ ஆட்சிமய ெக்் மவக்் 
நவண்டிய தபகாறுப்பும், ்டமையும், நிர்ப்பந்ெ-
மும், ்ட்டகாயமும் எடப்பகாடியகாருக்கு கூடுெலகா் 
வந்து ந்ர்ந்துள்ளன.

ஆட்சி அமைக்் ஸடகாலின பலவிெ வியூ-
்ங்ம்ள முனதனடுத்து வந்ெெகால், அமவ 
அத்ெமனமயயும் திருப்பி நபகாட்டு, ெவிடுதபகாடி-
யகாக்கி நைநல வந்து த்காண்டிருக்கி்றகார் முெல்-
வர் எடப்பகாடி பைனி்காமி. ைறத்றகாரு பக்்ம் ்சி-
்லகாவின வரும் குமடச்மலயும், இநல்கான 
்லக்்த்மெயும் ெந்து வருகின்றன. இருந்-
ெகாலும் ென மீதும், ென அரசு மீதும் உள்ள 

ேம்பிக்ம்யகால் ெனிேபரகா்நவ ்ைகாளித்து 
வருகி்றகார் எடப்பகாடி. அத்துடன ென நிர்வகாகி -்
ம்ளயும், அமைச்ர்்ம்ளயும் ்சி்லகா பக்்ம் 
த்னறு விடகாெவகாறும் ்டிவகா்ளம் நபகாட்டும், 
அரவமணத்தும் வருகி்றகார்.

இப்படிப்பட்ட சூைலில்ெகான, அமைச்ரமவ-

யின ஒப்புெமல தபறுவெற்கான அமைச -்
ரமவக் கூட்டம் சில தினங்ளுக்கு முனபு 
ெமலமை த்யல்த்தில் ேடந்துள்ளது. நிம்றய 
விஷயங்ம்ள அமைச்ர்்ளிடம் ைனசு விட்டு 
நபசினகார் எடப்பகாடியகார்.

"உ்ளவுத்தும்ற ஒரு அபிப்பிரகாய அறிக்ம் 

எடுத்திருக்கி்றகார்்ள. அதில், எந்ெ ஒரு ்ட்சிக்-
கும் 100 ்ெவீெ ஆெரவு அமல வீ்வில்மல. 
்ணிப்பீடு எடுக்கும் நபகாது ஒரு ைகாதிரியகா்வும், 
ெனிப்பட்ட மும்றயில் நபசும் நபகாது நவறுவி-
ெைகா்வும் ்ருத்து்ம்ள வகாக்்கா்ளர்்ள பதிவு 
த்யகி்றகார்்ள.  அெனகால் உங்ளின விருப்பு 
தவறுப்பு்ம்ள எல்லகாம் ஒரு ஓரைகா் தூக்கி 
நபகாட்டு விட்டு நெர்ெல் பணி்ளில் ைட்டும் 
்வனம் த்லுத்துங்ள. அப்படி த்யெகால் 
இந்ெ மும்றயும் ேகாம்ெகான ஆட்சி. அம்ைகா இருக்-
கும் நபகாது, நெர்ெலில் எப்படி ்வனம் த்லுத்து-
நவகாநைகா அந்ெ ைகாதிரிநய இப்பவும் ்்ளமி்றங-
குங்ள” எனறு கூறியுள்ளகார் எடப்பகாடி.

“ேகாம் ைறுபடியும் ஒரு குடும்பத்தின 
அதி்கார வம்ளயத்துக்குள சிக்கி விடக் 
கூடகாது. அேகா்ரி்ைகா் எஙகும் நபசிடகா -
தீங். சினன விஷயம்ெகான தபரிெகா் நப்ப் -
பட்டு விடும். ்வனைகா நபசுங். நபட்டி ெரும் 
நபகாதும் ்வனைகா் இருங். யகாமரயும் 
ைரியகாமெக்கும்றவகா் நப்க் கூடகாது. முக் -
கியைகா் ஒருமையில் நப்க் கூடகாது” எனறு 
அறிவுமர கூறியுள்ளகார் எடப்பகாடியகார்.

பகாகிஸெகான பிரெைர் இம்ரகான 
்கான 05 ஒக்நடகாபர் 
1952 இல் லகாகூரில் 

பி்றந்ெகார். இவர் தபகாறியியலகா்ளரகான இக் -
ரகாமுல்லகா ்கான நியகாஜியின ஒநர ை்ன 
ஆவகார். லகாகூரில் உள்ள அட்ச்ன ்ல்லூரி 
(Aitchison College     ைறறும் ்தீட்ரல் பகாட -
்காமலயிலும் (Cathedral School), பினனர் 
இஙகிலகாந்தில் உள்ள ந்றகாயல் இலக்்ண 
பகாட்காமல தவகார்த்ஸடரிலும் ( Royal 
Grammar School Worcester ) ்ல்வி 
்ற்றகார்.

இஙகுெகான இவர் கிரிக்த்றறில் அதி் 
ஆர்வம் த்காண்டகார். 1972 ஆம் ஆண்டில், 
அவர் ஒக்ஸஃநபகார்ட் பல்்மலக்்ை்த்தின  
ந்பிள ் ல்லூரியில் ந்ர்ந்ெகார். அஙகு ெத்து -
வம், அரசியல் ைறறும் தபகாரு்ளகாெகாரம் ஆகி-
யவறம்றப் பயின்றகார். 1975 இல் பட்டம் 
தபற்றகார். 1970 ஆம் ஆண்டு தெகாடக்்ம் 
இரு ெ்காப்ெங்்ளகா்க் கிரிக்த்ற உலகின 
ஜகாம்பவகானகா்த் தி்ழந்ெவர் அவர்.

ெனது ஆளுமையகாலும், ெனனகார்வத் 
தெகாண்டு்்ளகாலும் உலகின ்வனத்மெ ஈர்த் -
ெகார். 1992 ஆம் ஆண்டு பகாகிஸெகான கிரிக்-
த்ற அணிக்குத் ெமலமை ெகாஙகி உல்க் 
கிண்ணத்மெ தவறறி த்காள்ளவும் வழிய-
மைத்ெகார். 1996 ஆம் ஆண்டு ‘பகாகிஸ-
ெகான ெஹ்ரீக்-ஏ-இன்காஃப்’ (PTI) என்ற 
்ட்சிமய அமைத்ெகார்.

அவரது ்ட்சி 2018 தபகாதுத் நெர்ெலில் 
தவறறி தபற்றது. ைக்்ள ்கார்பகா் 22 
ஆண்டு ்கால அரசியல் நபகாரகாட்டத்திறகுப் 
பி்றகு அவர் பகாகிஸெகான பிரெைரகானகார். பிர -
ெைர் ்கானின இலஙம் வரும் இரு ேகாடு -
்ளின ெமலவர்்ளுக்கும் இருெரப்பு உ்ற -
வு்ம்ள அர்த்ெமுள்ளெகா்வும், இலஙம் 
ைறறும் பகாகிஸெகான ைக்்ளுக்கு பயனுள -
்ளெகா்வும் ைகாறறுவெற்கான சி்றந்ெ வகாயப் -
பகா் அமையும் எனவும் இது இரு ேட்பு ேகாடு -
்ளுக்கும் இமடயிலகான உ்றமவ நைலும் 
வலுப்படுத்தும் எனவும் எதிர்பகார்க்்ப்படுகின-
்றது. அவரது இரண்டு ேகாள பயணத்தின 
நபகாது தபகாரு்ளகாெகார ஒத்துமைப்பு, ்லகா்கா -
ரம் ைறறும் பி்ற தும்ற்ள தெகாடர்பகான பல 
ஒப்பந்ெங்ள ம்தயழுத்திடப்பட்டுள்ளன.

இலங்கை-பாகிஸ்ான்
இராஜ்ந்திர உறவுகைள்:

பகாகிஸெகான தெனனகாசியகாவின சில ேகாடு -்
ளுடன நபணி வரும் உ்றவு்ம்ளப் நபகாலநவ 
இலஙம்யுடனகான ெனது இரகாஜெந்திர உ்ற-
வு்ம்ள வ்ளர்க்்வும் வலுப்படுத்ெவும் விரும்-
புகின்றது. வர்த்ெ்ம், வணி்த்தும்ற, ்லகா-
்காரம் ைறறும் பது்காப்பு எனபன இஙந் 

மிகுந்ெ முக்கியத்துவம் தபறுகின்றன. 
பகாகிஸெகானில் தெகாடர்ந்து ஆட்சி த்யெ 
ஜனேகாய், இரகாணுவ அரசு்ள இலங-
ம்யுடனகான உ்றவு்ம்ளப் நபணிய 
அநெநவம்ள, அவறம்ற நைலும் வலுப்-
படுத்துவெற்கான த்யறபகாடு்ம்ளயும் 
நைறத்காண்டு வந்துள்ளன.

பகாகிஸெகான ்டந்ெ சில ெ்காப்ெங -்
்ளகா் இலஙம்யுடனகான இமடவிடகாெ, 
்ைநிமலத் ெனமையுடனும் ஒத்துமைப்-
புடனும் கூடிய உ்றவு்ம்ளப் நபணி வந்-
துள்ளமை ்ண்கூடு.

முனனகாள பிரெைர் ரணில் விக்கிரை-
சிங்வின ஆட்சியின நபகாது இலஙம் 
இரகாஜெந்திர ரீதியில் இந்தியகாவுடனகான 
அதி் தேருக்்த்மெக் த்காண்டிருந்ெ 
நபகாதும், பகாகிஸெகான இலஙம்யுட-
னகான ெனது உ்றவு்ம்ள வி்காலிக்் 
எத்ெனித்ெது. ்காஷ்மீர் தெகாடர்பிலகான 
இந்தியகாவின த்காளம்மய இலஙம் 
அரசு ஆெரித்ெநெகாடு இது தெகாடர்பில் 
இந்தியகா நைறத்காளளும் எத்ெம்ய தீர்ைகா-
னத்மெயும் அது வரநவற்றது. பிரகாந்திய 
ஒத்துமைப்புக்்கான தெற்காசிய ்ங்த்தின 
(்கார்க்) அைர்வு்ம்ள இலஙம் ெவிர்த்து 
வந்ெமைமய ேகாம் அறிநவகாம்.

இத்ெம்ய அபிப்பிரகாய நபெங்ளுக்கும், 
்ருத்து நவறுபகாடு்ளுக்கும் அப்பகால் பகாகிஸ-
ெகான இலஙம்யுடனகான இருெரப்பு உ்றவில் 
எத்ெம்ய விரி்ல்்ளும் ஏறபடகாெ வண்ணம் 
ெனது உ்றவு்ம்ளக் ்வனைகா்ப் நபணி வந்-
துள்ளது. இலஙம்யின இனம்றய அரசு 
பகாகிஸெகானுடனகான உ்றவு்ம்ள நைலும் 
வலுப்படுத்துதைன பரவலகா் எதிர்பகார்க்்ப்ப-
டுகின்றது.

1971 ஆம் ஆண்டு கிைக்குப் பகாகிஸெகா-
னுடனகான (ெறநபகாமெய பங்்ளகாநெஷ்) 
நபகாரின நபகாது பகாகிஸெகான விைகானங்ள 
ெனது வகானபரப்பினூடகா்ப் ப்றப்பெறகு 
இந்தியகா ெமட விதித்ெ நபகாது, இலஙம் 
பகாகிஸெகானிய விைகானங்ளுக்கு இலஙம -்
யில் எரிதபகாருள நிரப்பிக் த்காளவெறகு இட-
ைளித்ெது.

இராணுவ ஒத்து்ைப்பு:
2009 ஆம் ஆண்டு இலஙம் அரசுக்கும் 

புலி்ளுக்குமிமடநயயகான யுத்ெத்தின நபகாது 

பகாகிஸெகான அரசு ஆெரவு்ம்ள இலஙம் 
அரசுக்கு வைஙகியது. ஏமனய ேகாடு்ள 
உெவி்ள வைங்காதிருந்ெ அந்ெக் ்கால 
சூழநிமலயில் பகாகிஸெகான இலஙம்க்கு 
ஒத்துமைத்ெது. இது இரு ேகாட்டு இரகாணுவத்-
திறகுமிமடயிலகான பரஸபர ஒத்துமைப்பு 

உணர்மவயும், ேம்பிக்ம்மயயும் வலுப்ப-
டுத்தியது எனலகாம்.

இலஙம் இரகாணுவ அதி்காரி்ள இனறும் 
பகாகிஸெகானின பு்ழ பூத்ெ பல இரகாணுவப் 
பயிறசிக் ்ல்லூரி்ளின த்யலைர்வு்ளில் 
பஙகுபறறி வருகின்றனர். ‘குதவட்டகா’ எனும் 
இடத்தில் அமையப் தபறறுள்ள ்ல்லூரி 
இெறகுச சி்றந்ெ எடுத்துக்்காட்டகாகும். இரு 
ேகாட்டுக் ்டறபமடயினருக்குமிமடநயயகான 
உ்றவு்ளும் இது நபகானறு இறுக்்ைகானநெ. 
இலஙம்யின இம்ளப்பகாறிய இரகாணுவ 
அதி்காரி்ள பலர் பகாகிஸெகானின பகாது்காப்-
புக் ்ருத்ெரஙகு்ளிலும், ்ண்்காட்சி்ளிலும் 
பஙகுபறறி வருகின்றனர்.

இலஙம் ஆயுெப் பமட்ளின பகாது-
்காப்புப் பமடத் ெமலவர் ்டந்ெ வருடம் 
இரு ேகாட்டுப் பகாது்காப்புப் பமடயினருக்கு-
மிமடநயயகான உ்றவு்ம்ள வலுப்படுத்தும் 
நேகாக்கில் பகாகிஸெகான த்னறிருந்ெமை 
குறிப்பிடத்ெக்்து. 2018 ஆம் ஆண்டு 
ேமடதபற்ற பகாகிஸெகானின குடியரசு தின 
அணிவகுப்பிநல இலஙம் ஜனகாதிபதி 
பிரெை விருந்தினரகா்ப் பஙந்ற்றகார். ்டந்ெ 
்காலங்ளிலும் இலஙம் ஜனகாதிபதி்ள 
ைறறும் பிரெைர்்ள இத்ெம்ய அணிவகுப்-

பிநல முக்கிய பிரமு்ர்்்ளகா்ப் பஙகுபறறி-
யுள்ளனர்.

இலஙம்யின புவியியல் ரீதியிலகான 
இட அமைவு அென மி்ப் தபரும் த்காத்து 
எனலகாம். பகாகிஸெகான ைறறும் சீனகாவுட-
னகான இலஙம்யின இரகாஜெந்திர உ்றவு-

்ள அென தவளியு்றவுக் த்காளம்யிநல 
உந்து்க்தியகா் அமைவநெகாடு தபகாரு்ளகாெகார 
வ்ளர்சசிக்கும் வழிந்காலும் என எதிர்பகார்க்-
்ப்படுகின்றது.

வி்ையாட்டுத் து்ற:
இரு ேகாடு்ளுக்குமிமடநயயகான விம்ள-

யகாட்டுத் தும்ற தெகாடர்பிலகான உ்றவும் இத்ெ-
ம்யநெ. 2009 ஆம் ஆண்டு இலஙம்க் 
கிரிக்த்ற அணி மீது பயங்ரவகாெத் ெகாக்கு-
ெல் நைறத்காள்ளப்பட்ட நபகாதும், இரு ேகாடு-
்ளும் புரிந்துணர்நவகாடு விம்ளயகாட்டுத் 
தும்ற ்கார்ந்ெ உ்றவு்ளில் வீழசசி ஏறபடகாெ 
வண்ணம் த்யறபட்டன.

குவகாடர் ைறறும் ்ரகாசசிமய த்காழும்பு 
ைறறும் அம்பகாந்நெகாட்மட தும்றமு்ங்ளு-
டன இமணப்பது பிரகாந்திய தபகாரு்ளகாெகார 
ேடவடிக்ம்்ம்ள நைம்படுத்தும் எனறு 
பகாகிஸெகான எதிர்பகார்க்கி்றது.

பகாகிஸெகானுக்கும் இலஙம்க்கும் இமட-
யிலகான உ்றவு ்ர்வநெ் இரகாஜெந்திரத்தின 
ேனகு அஙகீ்ரிக்்ப்பட்ட த்காளம்்ம்ள 
அடிப்பமடயகா்க் த்காண்டது. இரு ேகாடு-
்ளும் இந்ெ பரந்ெ அடிப்பமடயிலகான 
உ்றமவ அென பரஸபர ேனமை ் காரணைகா் 
ைதிக்கின்றன. நைலும் இது எதிர்வரும் ஆண்-
டு்ளில் தெகாடர்ந்து வலுப்தபறும் எனறு 
எதிர்பகார்க்்ப்படுகின்றது.

இந்தியகாவின தவளியு்றவு அமைச்ர் 
தஜய்ங்ர் வரும் ெந்ெ நபகாது இந்ேகாட்-
டின சிறுபகானமையின ெமிழ ைக்்ளுக்கு 
எதிர்பகார்ப்பு்ள ்காணப்பட்டமெப் நபகாலநவ 
ெறநபகாது இம்ரகான ்கானின வரும்யின 
மூலம் ைறத்றகாரு சிறுபகானமையகான 
முஸலிம் ைக்்ளிடம் பல்நவறு அபிலகாமஷ -்
ளும், எதிர்பகார்ப்புக்்ளும் துளிர்விட்டுள்ளன.

அத்துடன ெறநபகாமெக்கு இரு ேகாடு்ளுக்-
கும் முக்கியத்துவம் வகாயந்ெ புரிந்துணர்வு ஒப்-
பந்ெம் ஒனறும் இரு ேகாட்டினதும் பிரெைர்்ள 
முனனிமலயில் ம்ச்காத்திடப்பட்டுள்ளது. பிர-
ெைர் ைஹிந்ெ ரகாஜபக்ஷவுக்கும் பகாகிஸெகான 

பிரெைர் இம்ரகான ்கானுக்குமிமடயில் 
அலரி ைகாளிம்யில் ேமடதபற்ற இருெ-
ரப்பு நபசசுவகார்த்மெயிமனத் தெகாடர்ந்து 
இருேகாட்டு பிரெைர்்ள முனனிமலயில் 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ெம் ம்ச்காத்திடப்பட்-
டதுடன இருேகாட்டு பிரெைர்்ளும் கூட்டகா் 
ஊட் அறிக்ம் ஒனம்றயும் தவளியிட்-
டனர். முக்கிய இரகாஜெந்திரைட்ட நபசசு-
வகார்த்மெ்ளுடன பகாது்காப்பு, முெலீடு,-
வர்த்ெ்ம், சு்காெகாரம், ்ல்வி, விவ்காயம், 
விஞ்கான தெகாழில்நுட்பம் உளளிட்ட 
பல்நவறு தும்ற்ள தெகாடர்பிலும் முக்கிய 
்வனம் த்லுத்ெப்பட்டது.

அவர் இலஙம்யில் ெஙகியிருந்ெ 
இரு ேகாட்்ளிலும் நைலும் பல்நவறு 
உயர் ைட்டக் ்லந்துமரயகாடல்்ள இடம்-
தபற்றநெகாடு உடனபடிக்ம்்ள பலவும் 
ம்ச்காத்திடப்பட்டன. இந்நிமலயில் 
இலஙம்யில் முஸலிம்்ளின பிரசசி-
மனயகா்வுள்ள ஜனகா்கா எரிப்பு விவ-
்காரம் எந்ெ்ளவு முக்கியம் தபறும் என-

பமெப் தபகாறுத்திருந்நெ பகார்க்் நவண்டும்.

நம்பிக்கை தரும் கைருத்துக கைணிப்பு:
கைளத்தில் இறங்கினார் எடப்்ாடி

இலங்்கை-்ாகிஸதான்
வலுவ்டயும் நல்லுறவு

இலங்கை த்றகைாசியாவின் ககைந்திர முக்கியத்துவம் 
மிக்கை நாடாகும். அது சீனா மறறும் இந்தியா கபான்ற 
த்ன்னாசிய நாடுகைளுடன் தகைாண்டிருக்கும் உற்வப் 
கபாலகவ பாகிஸ்ானுடன் தகைாண்டிருக்கும்
சிகநகைபூரவ, இராஜ்ந்திர உறவுகைளும் முக்கியத்துவம் 
தபறுகின்றன. இம்ரான் கைானின் இலங்கை விஜயமும், 
அது த்ன்னாசியப் பிராந்தியத்தில் ஏறபடுத்தும்
்ாக்கைஙகைளும் இன்றிய்மயா்்வ

பயனில்லாத ச�லாற்களைப் ப்முளையும் ச�லாலலு-
கினை ஒருவளை மனிதன எனறு ச�லால்க்கூடலாது, 
மக்்களுள் பதர் எனறு ச�லால்வவண்டும்.

பயனில்த்கால் பகாரகாட்டு வகாமன ை்னஎனல்
ைக்்ட் பெடி தயனல்

சடடத்்தரணி Z.A.அஷரரஃப் M.A
சர்்வத்தச உறவுகைள்

(ககைாழும்பு ்பலகை்ைககைழகைம்)
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‘தமிழ்ப் பிரததசங்களில் நிறையப் பிரச்சிறை-
்கள் இருக்கினைை. சுருஙகிக் க்கொண்டு வரும் 
தமிழ்க் கிரொமங்கறையிட்டு தேச தவண்டும். 
அப்தேொதுதொன அறவ ேொது்கொக்்கப்ேடும். 
எைதவ நொம் மக்்கள் பிரச்சிறை்களில் ஒனறு-
ேட தவண்டும்’ எனறும் அவர் குறிப்பிட்டொர்.  

சம்மொந்துறை பிரததச சறேயின முனைொள் 
உேதவிசொைரும், ஸ்ரீலங்கொ சுதந்திரக் ்கட்சி-
யின அம்ேொறை மொவட்ட அறமப்ேொைருமொை 
கவள்ளி கெயச்சந்திரன திை்கரனுக்்கொ்க தேட்டி 
அளிததொர்.

கெயச்சந்திரன 2018.02.10 ஆம் தி்கதி நறட-
கேறை சம்மொந்துறை உள்ளூரொட்சி சறேத 
ததர்தலில் வைததொப்பிட்டி வட்டொரததில் ஸ்ரீ.
ல.சு.்கட்சி சொர்ேொ்க தேொட்டியிட்டு 1032 வொக்-
கு்கறைப் கேறறு உறுப்பிைரொைொர். அனறைய 
்கைநிறலவரப்ேடி ஸ்ரீல.சு.்கட்சியின ஆதரவு 
ஆட்சியறமக்்க ததறவப்ேட்டதொல் அவர் ்கட்-
சியொல் உேதவிசொைரொ்க நியமிக்்கப்ேட்டொர்.

அததருணம் இணஙகிக் க்கொண்டதற்கறம-
வொ்க இரு வருடங்களின பினைர் தைது ச்க-
உறுப்பிைரொை அச்சிகமொ்கமட்டிறகு தைது 
உேதவிசொைர் ேதவிறய இரொஜிைொமொ கசய்து, 
2020.02.11ஆம் தி்கதி மைச்சொட்சிப்ேடி ஒப்-
ேறடதது விட்டு உறுப்பிைரொ்கப் ேணிறயத 
கதொடர்ந்தொர். இந்நிறலயில் தனனுடன தைது 
ஊரில் இறணந்து ததர்தல் கவறறிக்கு ேக்்கே-

லமொ்க நினை திருமதி தவசீலன குலமணிக்கு 
தைது உறுப்பிைர் ேதவிறய மைச்சொட்சிப்ேடி 
ஒப்ேறடப்ேதற்கொ்க ்கடந்த 10 ஆம் தி்கதி அவர் 
இரொஜிைொமொ கசய்துள்ைொர்.

அம்ேொறை மொவட்ட ஸ்ரீல.சு.்கட்சி அறமப்-
ேொைரொை வி.கெயச்சந்திரன அவரது தசறவக் 
்கொலததில் ேல த்கொடி ரூேொக்்களில் தமிழ்ப் பிர-
ததசங்களில் ேல அபிவிருததி தவறலத திட்-
டங்கறை தமறக்கொண்டவர்.  அவரது முயறசி-
யிைொல் தறதேொது மல்வதறத த்கொயில் வீதிக்கு 
1த்கொடி ரூேொ கேறுமதியொை எல்.ஈ.டி  மினகு-
மிழ்்கள் கேொருததப்ேடுகினைை.

த்கள்வி: நீங்கள் சு.்கட்சிறயச் தசர்ந்தவர். 
மக்்களுக்கு எவவொைொை தசறவ்கள் கசய்துள்-
ளீர்்கள்?

ேதில்: சுமொர் 13த்கொடி ரூேொறவ அபிவிருத-
திக்்கொ்க க்கொண்டு வந்துள்தைன.  அறமச்சர்்கள், 
எம்.பிக்்கள், ஆளுநர் எை ேல தரப்பு்களிடம் 
கசனறு அணுகி தமறேடி கதொற்கறய கேறறு 
இப்பிரததசகமஙகும் விைம்ேரமில்லொமல் அபி-
விருததிப் ேணி்கறைச் கசய்துள்தைன. அறத 
விட மல்வதறத றவததியசொறல தரமுயர்ததல் 
தேொனை ேணி்கறையும் கசய்துள்தைன. மல்-
வதறத சந்றத, வீதி்கள் அபிவிருததி, மலசலகூ-

டங்கள், வொழ்வொதொர உதவி-
்கள், புகைொக் ்கல் கவட்டும் 
இயந்திரங்கள், தண்ணீர் 
வசதி தேொனைவறறை ஏறே-
டுததிக் க்கொடுததுள்தைன. 
ேல தரப்ேட்ட தசறவ்கறை 
மல்வதறத, வைததொப்-
பிட்டி, வீரமுறை, 
்கொறரதீவு, நொவிதனகவளி, 
சம்மொந்துறை தேொனை 
பிரததசங்களில் கசய்துள்-
தைன. ேைகவளி சிவன 
ஆலயததிறகு இதுவறர 
1த்கொடி 40 இலட்ச 
ரூேொறவப் கேறறுக் 
க்கொடுததுள்தைன. புதிய 
வைததொப்பிட்டி நொவலர் 
விததியொலயததில் இரண்டு 
வகுப்ேறைக் ்கட்டடதறத ்கட்டிக் க்கொடுததுள்-
தைன.

த்கள்வி: ெைொதிேதியின 1 இலட்சம் தவறல-
வொய்ப்பில் அம்ேொறை மொவட்டததில் தமிழ் 
இறைஞர்்கள் புைக்்கணிக்்கப்ேட்டதொ்கக் கூைப்-
ேடுகிைதத?

ேதில்: நொன ஸ்ரீலங்கொ 
சுதந்திரக் ்கட்சிறயச் தசர்ந்-
தவன. அதற்கொை சந்தர்ப்-
ேம் எமக்கு வழங்கப்ேட-
வில்றல.

த்கள்வி: கேொததுவில்- 
கேொலி்கண்டி தேரணி 

ேறறி தங்கள் அபிப்பிரொயம் 
எனை?

ேதில்: அது அவசியமொை-
கதொனறு. வரதவறகிதைன. 

தமிழர் பிரச்சிறை்கள் நியொயமொை அறமதிப் 
தேொரொட்டததின மூலம் கவல்லப்ேட 
தவண்டும் எனேதில் உறுதியொ்க இருக்கிதைன.

த்கள்வி: தமய்ச்சல்தறர விவ்கொரதறத 
எவவொறு ேொர்க்கிறீர்்கள்?

ேதில்: கேரும்ேொனறமயிைததவர் எப்தேொ-

தும் ஆக்கிரமிப்பிதல முறைப்புக் ்கொட்டி வரு-
கிைொர்்கள். ்கொணி ஆக்கிரமிப்பு ஆதரொக்கியமொ-
ைதல்ல.

த்கள்வி: உறுப்பிைர் ேதவிறய இரொஜிைொமொ 
கசய்துள்ளீர்்கள். உங்கள் ேணி கதொடருமொ?

ேதில்: நிச்சயமொ்க...மைசொட்சிக்கு விசுவொ-
சமொ்க எைது ேதவிறய எவவித அழுததங்க-
ளுமில்லொமல் நொைொ்கதவ ஒப்ேறடதததன. 
எைக்கு அது மகிழ்ச்சி, திருப்தி.  

த்கள்வி:  மல்வதறதறய றமயமொ்க றவதது 
மறறுகமொரு பிரததசசறே உருவொவறத 
எவவொறு ேொர்க்கிறீர்்கள்?

ேதில்: அதி்கொரப் ேஙகீட்டுக்கு ஆதரவொை-
வன நொன. ஏற்கைதவ சம்மொந்துறையிலிருந்து 
இைக்்கொமம், நொவிதனகவளி பிரிததுக் க்கொடுக்-
்கப்ேட்டது. எமது மக்்களின ததறவ்கறை 
நிறைதவறை பிரததசசறே அவசியகமனைொல் 

அதறை வழஙகுவதில் தவறில்றல. மல்வத-
றதறய றமயமொ்கக் க்கொண்ட 3 கிரொம தசறவ-
யொைர் பிரிவு்கறைக் க்கொண்ட தனியொை சறே 
உருவொவதற்கொை தவறலத திட்டதறத முன-
கைடுததுள்தைன.

கே: இலங்ேயில் 
தறகபோது ேோணபப-

டும் வனப பகுதியின் பரபபு 
என்ன?

ேதில்: தறதேொது இலஙற்க 
பூரொவும் ்கொணப்ேடும் ்கொடு்களின 
அைவு  நொட்டின கமொததப் ேரப்பில் 
நூறறுக்கு 29.2 வீதமொகும்.

கே: வன போதுேோபபின் கீழ் 
எவவோறோன ேோடுேள் 

உள்்ளடகேபபடுகின்றன? 
அ்வ எவவோறு போதுேோகேப-
படுகின்றன?

ேதில்: இயறற்கக் ்கொடு்கதை 
இவவொறு ேொது்கொக்்கப்ேடுகினைை. 
அவறறைப் ேொது்கொக்்க எமக்கு மி்க 
நல்ல வறலயறமப்பும் முறை்களும் 
உள்ைை.

கே: இவவ்ளவு பரபப்ளவு 
ேோடுே்்ளப போதுேோகே 

வனவிலஙகு தி்ணகே்ளத்-
திடம் கபோதுமோன வ்ளஙேள் 
உள்்ளனவோ?

ேதில்: மி்கக் குறைந்தைவு அதி -
்கொரி்கதை உள்ைொர்்கள். சுமொர் 1000 
அதி்கொரி்கள் தறதேொது உள்ைொர்்கள். 
அது எமக்கு பிரச்சிறையொ்க இருந்-
தொலும், நொம் எமது ேணி்கறை 
சரிவர கசய்து வருகினதைொம்.

கே: எவவ்ளவுதோன் வனப 
போதுேோபபுப பறறி 

கபசினோலும், ஒவ்வோரு 
நோளும் நோம் ேோடழிபபு பறறிய 
்ெய்திே்்ள கேட்கிகறோம். 
அதறகு உஙே்ளது பதில் 
என்ன?

ேதில்: நீங்கள் கூறுவது தேொனறு 
்கொடு்களில் அதி்கைவு மரங்கள் 
கவட்டப்ேடுவதில்றல. இயறற்கக் 
்கொடு்கள் ஒரு தேொதும் அழிக்்கப்ேடு-
வதில்றல. ஆைொல் நொன சில ்கொலப் 
ேகுதி்களில் சில இடங்களில் ்கொட-
ழிப்பு நறடகேறுகிைது எனேறத 
ஏறறுக் க்கொள்கிதைன. எமது அதி்கொ-

ரி்கள் அடிக்்கடி ்கை விெயங்கறை 
தமறக்கொள்கிைொர்்கள் எமக்குள்ை 
பிரச்சிறை அதி்கொரி்கள் ேறைொக்கு-
றையொகும். அதைொல் ஒரு அதி்கொரி 
கேரும் ேரப்றே ்கண்்கொணிக்்க 
தவண்டியுள்ைது. எங்களுறடய ்கண்-
்களுக்குத கதரியொமல் சில சம்ேவங-
்கள் நடக்கினைை. அறதத தவிர நொம் 
ேொரிய அைவில் ்கொடழிப்பு நறடகே-
றுவறதத தடுதது வருகிதைொம்.

கே: அவவோறோன ேோட-
ழிப்ப ேணடவுடன் 

நீஙேள் நிறுவன மட்டத்தில் 

எடுககும் நடவடிக்ேேள் 
என்ன?

ேதில்: அவவொறு அனுமதியினறி 
்கொடு்கறை அழிப்ேறத அறிந்து 
க்கொண்டொல் உடைடியொ்க சட்ட நட-

வடிக்ற்க எடுப்தேொம். ஏததனும் 
விதததில் குறைம் நி்கழ்ந்திருந்தொல் 
வை ேொது்கொப்பு ்கட்டறைச் சட்-
டததுக்்கறமய வழக்குத தொக்்கல் 
கசய்து தண்டறை கேறறுக் 
க்கொடுப்தேொம். அவவொைொை அழி-
வு்கறை ்கண்டவுடன அறிவிக்கும் 
விதம் ேறறி எமது அதி்கொரி்களுக்-

கும் கேொது மக்்களுக்கும் ஆதலொச-
றை்கள் வழஙகியுள்தைொம்.

கே: எபகபோதும் ேோட-
ழிபபவரேளுககு 

தணட்ன ்பறறு ்ேோடுக-
ேபபட்டு வருகிறது. ேோடுேள் 
அழிகேபபடுவ்தத் தடுகே 
நடவடிக்ே எடுகே முடியோதோ?

ேதில்: நொம் அதற்கொ்க எடுததுள்ை 
முக்கிய நடவடிக்ற்க எனைகவன -
ைொல் அதி்கொரி்கறை அவரவர் ேத-
விக்கு ஏறே ஒவகவொரு பிரததசத-
துக்கும் இறணததுள்ைறமயொகும். 
அவர்்கள் அடிக்்கடி தரொந்து நடவடிக்-
ற்கயில் ஈடுேடுகிைொர்்கள். அறதத 
தவிர நொம் இந்த அதி்கொரி்களுக்கு 

ஒரு வருடம் இரண்டு வருடம் 
எை ்கறற்க கநறி்கறை கேறறுக் 
க்கொடுதது, வை ேொது்கொப்பு மறறும் 
வை விஞஞொைம் கதொடர்ேொ்க 
அறிவிறை கேறறுக் க்கொடுக்கி-
தைொம். ஆைொல் அதி்கொரி்கள் ேறைொக்-
குறை, கேௌதி்க வை ேறைொக்குறை 
எனேை ்கொரணமொ்க சில அழிவு்க-
றைத தடுக்்க முடியொது தேொயுள்ைது 
எை ஏறறுக் க்கொள்கிதைொம்.

கே: இவறறுககு வன சீவ-
ரோசிேள் தி்ணகே-

்ளத்்தத் தவிர கவறு எநத 
நிறுவனஙேள் உதவி ்ெய்-
கின்றன?

ேதில்: எமக்கு கேொலிஸொர், இரொ-
ணுவததிைர் கேறறுக் க்கொடுக்-
கும் ஆதரவு கேைமதி வொய்ந்தது. 
உதொரணமொ்க விமொைப் ேறடயிை-
ரின ட்தரொன ்ககமரொக்்கள் மூலம் 
எம்மொல் விறரவொ்க நடவடிக்ற்க 
எடுக்்க முடிகிைது.

கே: பயிரச் ்ெய்்ேகேோே 
தோம் வசிககும் பிர-

கதெஙேளுககு அண்மயி-
லுள்்ள ேோணிே்்ள துபபுரவு 
்ெய்ய ஜனோதிபதி விவெோ-
யிேளுககு ெலு்ே வழஙகி-
யுள்்ளோர. அ்வ எவவோறோன 
எல்்லயில் கமற்ேோள்்ளபப-
டுகின்றன?

ேதில்: அஙகும் இயறற்கக் 
்கொடு்கள் அழிக்்கப்ேடுவதில்றல. 
ஆைொல் ்கொடு வைர்ப்புக்கு எை 
கதரிவு கசய்யப்ேட்ட பிரததசங -
்கள் உள்ைை. அஙகு வர்தத்க ்கொடு 
வைர்ப்புத திட்டதம தமறக்கொள் -
ைப்ேடுகிைது. அஙகு மரங்கள் 
வைர்க்்கப்ேட்டு அறுவறட கசய் -
யப்ேட்ட பினைர் மீண்டும் வைர்க் -
்கப்ேடுகினைை. எமது திறணக்்க -
ைததிைரும், தனியொர் துறையிைரும் 
இதறை தமறக்கொள்கிைொர்்கள். 
அவர்்களுக்கு எமது திறணக்்கைத -

தின ஒததுறழப்பும் அளிக்்கப்ே -
டுகிைது. இததிட்டம் அதந்கமொ்க 
மரக் கூட்டுததொேைததிைொதலதய 
த ம ற க ்க ொ ள் ை ப் ே டு கின ை ை . 
்கொடு்கறை அழிதது தொம் விரும்பி -
யவொறு ேயிர் கசய்ய யொரும் அனும -
திக்்கப்ேடுவதில்றல.

கே: ேடநத ேோலத்தில் 
மரஙே்்ள ்வட்டிய-

வரேள் மீணடும் மரஙே்்ள 
வ்ளரகே கவணடும் கபோன்ற 
தணட்ன வழஙேபபட்-
டது.  இவவோறோன தணட்ன 
வழஙேபபட்ட பின்னர அது 
்ெயல்படுத்தபபடுகின்ற்தன 
ேணேோணிகேபபடுகின்றதோ?

ேதில்: நிச்சயமொ்க ்கண்்கொணிப்பு 
நறடகேறும். தண்டறைத தீர்ப்பு 
வழங்கப்ேட்டது தேொனறு அது 
நறடமுறைப்ேடுததப்ேடுகினைதொ 
எை எமது அதி்கொரி்கள் அடிக்்கடி 
்கண்்கொணிப்பிலும் ஈடுேடுகிைொர்்கள்.

கே: நீஙேள் இநதப 
பதவி்ய ஏறற 

பின்னர நிறுவன ரீதியோே 
அ்டயோ்ளம் ேணட பிரச்சி-
்னேள் எ்வ?

ேதில்: வைப் ேொது்கொப்பின தேொது 
நொன அறிந்து க்கொண்ட கேரும் பிரச் -
சிறை ்கை அதி்கொரி்கள் ேறைொக்கு-
றையொகும். அதி்கைவு கவறறிடங்க-
ளும் நிலவுகினைை. அதத தேொனறு 
வொ்கைங்கள் தேொனை கேௌதி்க 
வைங்களும் அவசியமொகும். அதி-
்கொரி்களுக்கு ்கைப் ேயிறசி்களும் 
வழங்கப்ேட தவண்டும். இறணய 
வறலயறமப்பினூடொ்க வை ேொது-
்கொப்பு தமறக்கொள்வததொடு அதறை 
தமலும் வலுவொக்்கவும் தவண்டும்.

கே: இதறேோன ்தோழில்-
நுட்ப ஒத்து்ழப்ப 

்பறுவதில் ஏகதனும் சிகேல்-
ேள் உள்்ளனவோ?

ேதில்: அதறையும் நொம் 
தறதேொது ஆரம்பிததுள்தைொம். 
ஜி.பி.எஸ் கதொழில்நுட்ேம் மூலம் 
்கொடழிப்றே அறிந்து அதறை 
தடுக்்க நடவடிக்ற்க எடுக்கிதைொம். 
அததுடன கமன கேொருகைொன -
றையும் தயொரிததுள்தைொம். அதன 
மூலம் ஏததனும் ஒரு பிரததசததி -
லுள்ை ்கொடு்களில் மொறைம் ஏறே -
டும் கேொழுது அவறறை எம்மொல் 
அறிய முடியும்.

தமிழ்க சட்டசறேத ததர்தல் 
்கைம் ேரேரப்ேொ்க உள்ைது. குளிர் 
்கொலததிலும் ஆளுங்கட்சி, எதிர்க் 
்கட்சியிைரின அைல் ேைக்கும் பிர-
சொரததிைொல் ததர்தல் ்கைம் ்கறை-
்கட்டியுள்ைது. இந்த சட்டசறேத 
ததர்தலில் அ.இ.அ.தி.மு.்க தறல-
றமயிலொை கூட்டணி ஒரு ேக்்கம், 
தி.மு.்க தறலறமயிலொை கூட்டணி 
மறகைொரு ேக்்கம் எை தீவிர பிரசொரத-
தில் ஈடுேட்டுள்ைை.

நொம் தமிழர் ்கட்சி, மக்்கள் நீதி 
மய்யம் ்கட்சி்களும் தனி ஆவர்த-
தைம் கசய்வதொல் தமிழ்க அரிய-

றணக்கு இம்முறை நொனகு முறைப் தேொட்டி 
நிலவுகிைது. இந்தப் தேொட்டியில் அரியறண-
றயக் ற்கப்ேறை யொருக்கு கேரும்ேொனறம 
கிறடக்கும் எனை த்கள்வி ேலருக்கும் எழுந்துள்-
ைது. சசி்கலொவின வருற்க தமிழ்க அரசியலில் 
மொறைதறத ஏறேடுததப் தேொவதொ்கக் கூறி வருகி-
ைொர் டிடிவி திை்கரன.

அம்மொ மக்்கள் முனதைறைக் ்கழ்கம் தனிதது 
்கைம் ்கொணப் தேொகிைதொ? அல்லது புதிய கூட்-
டணிறய உருவொக்்கப் தேொகிைதொ எனேது 
யொரொலும் ்கணிக்்க முடியொத மர்மமொ்க உள்ைது. 

சசி்கலொ சட்டசறேத ததர்தலில் 
தேொட்டியிடுவொர் எனறு மட்டும் 
டி.டி.வி. திை்கரன கூறி வருகிைொர். 
‘ஒன இந்தியொ தமிழ்’ ்கருததுக் 
்கணிப்பு சசி்கலொவின ததொல்விறய 
ேறைசொறறுவதொ்க உள்ைது.

சசி்கலொ ததர்தலில் தேொட்டியிட 

சட்டரீதியொ்க வொய்ப்புக் கிறடததொல் அவரொல் 
கவல்ல முடியுமொ? எனை த்கள்வி ‘ஒன இந்தியொ 
தமிழ்’ வொச்கர்்களிடம் முனறவக்்கப்ேட்டது. 
இந்த ்கருததுக் ்கணிப்பில் கமொததம் 11,563 
தேர் ேஙத்கறைைர். சசி்கலொ நிச்சயம் கவல்வொர் 
எனறு 32.65% தேர் ்கருததுக் கூறியுள்ைைர். 
அதறகு 3,775 வொக்கு்கள் ேதிவொகியுள்ைை.

அதததநரததில் சசி்கலொ ததொல்வி அறடவொர் 
எனறு 54.67% தேர் ்கருதது கூறியுள்ைைர். 6,321 
தேர் இந்தக் ்கருதறத ேதிவிட்டு வொக்்களிததுள்-
ைைர். ‘கேொறுததிருந்து ேொர்ப்தேொம்’ எனறு 
1467 தேர் அதொவது 12.69% தேர் ்கருதது கூறி-
யுள்ைைர்.

கசொததுக் குவிப்பு வழக்கில் நொன்கொண்டு்கள் 
சிறைத தண்டறை முடிந்து விடுதறலயொை 
சசி்கலொ, அரசியலில் ஈடுேடப் தேொவதொ்க கூறி-
யுள்ைொர். புயலுக்கு முனபு ஏறேடும் அறமதி-
றயப் தேொல சசி்கலொவின தறதேொறதய நிறல 
உள்ைது. மக்்கள் பிரதிநிதிததுவச் சட்டததினேடி 
சிறைத தண்டறை கேறைவர்்கள், தண்டறை 
அறிவிக்்கப்ேட்ட உடதைதய ேதவியில் கதொடர்-
வதற்கொை தகுதிறய இழப்ேதுடன, தண்டறை 
முடிந்த பிைகும் அடுதத ஆைொண்டு்கள் வறர 
ததர்தலில் தேொட்டியிட முடியொது.

அதததநரததில் ஊழல் வழக்கில் சிறைத 
தண்டறை அனுேவிதத பிதரம் சிங தமொங 
சிக்கிம் மொநில முதல்வர் ஆகி விட்டொர். 
முறைத்கடு வழக்கில் தண்டிக்்கப்ேட்டு சிறைத 
தண்டறை கேறை தமொங, ததர்தலில் தேொட்டி-
யிட ததர்தல் ஆறணயம் அனுமதி அளிததது. 
தமொங விஷயதறத மைதில் றவததுததொன, ததர்-
தலில் தேொட்டியிடுவதற்கொை சட்ட வொய்ப்பு 
கிறடததொல்  வருகிை சட்டமனைத ததர்தலில் 
்கண்டிப்ேொ்க சசி்கலொ தேொட்டியிடுவொர் எனறு 
டி.டி.வி.திை்கரன கூறி வருகிைொர்.

ேோடுே்்ள எவருகம தோஙேள்
விரும்பியபடி அழிகே முடியோது!

‘தமிழ் அ்ரசியலவாதிகளான நாம் 
அமனவரும் பி்ரததச, ைத,
அ்ரசியல தெதஙகமள ைறந்து 

ஒன்றுகூடிப தெச  தவண்டும்’ என்று 
அம்ொமற ைாவட்ட ஸ்ரீல.சு.கடசி
அமைபொளர் பெயசசந்தி்ரன் கூறுகிறார்.

காடுகமள யாரும் தாஙகள் விரும்பியவாறு அழிக்க முடியாது 
என்று கூறுகின்றார் வனஙகளின் ொதுகாபபுக்குப
பொறுபொகவுள்ள பென்ரல தக.எம்.ஏ.ெண்்டா்ர. 

அண்மைக் காலைாக ஊ்டகஙகளில அதிகைாகப தெசபெடும் வி்டயைாக
கா்டழிபபு அமைந்துள்ளது. இது வி்டயைாக வன ொதுகாபபுக்கான பென்ரல 
தக.எம். ெண்்டா்ர எைக்குப தெடடி அளிததார்.

தமிழ் அரசியல்வோதிேள் கபதஙே்்ள
மறநது ஒன்றுகூடிப கபெ கவணடும்

ேோடழிப்ப தடுககும் பணியில் ஈடுபடுவதறகு
உத்திகயோேத்தரேள் ்பரும் பறறோககு்ற

நேர்காணல்:
வி.ரி.சகாததவ்ராொ...?

(்காரைதீவு குறூப் நிருபர)

சாமிக்கா முனசிஙக...?
(தமிழில்: வீ.ஆர.வயலட்)

ேருத்துக ேணிபபு கூறுகின்றது

வனப போதுேோபபுககுப ்போறுபபோன
்ஜனரல் கே.எம்.ஏ. பணடோர கபட்டி

அம்போ்ற மோவட்ட ஸ்ரீல.சு.ேட்சி
அ்மபபோ்ளர ்ஜயச்ெநதிரன் கபட்டி

ெசிேலோ கதரதலில்
கபோட்டியிட்டோல்
கதோல்வி நிச்ெயம்!

‘சசிகலா தமலமையில
பெயலலிதாவின் ஆடசியமைபதொம்’
என்று நம்பிக்மகதயாடு கூறி

வருகிறார் அம்ைா ைக்கள் முன்தனறற
கழகததின் தமலவர் டி.டி.வி. தினக்ரன்.
ஒருதவமள சசிகலாவிறகு ததர்தலில
தொடடியி்ட வாய்பபு கிம்டததாலும் அவ்ரால 
பவறறி பெற முடியாது ததாலவியம்டவார் 
என்று ‘ஒன் இந்தியா தமிழ்’ என்ற பி்ரெல-
ைான இமைய தளம் ந்டததிய கருததுக்
கணிபபில வாசகர்கள்
வாக்களிததுள்ளனர்.



ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

நோட்டிலுள்ள மககளில 
ஒரு லகோடிலய 40 இ�ட்-
ெம் லேருககு சகோலரோனோ 
தடுப்பூசியய ்வழங்கு -
்வலத அரெோங்கத்தின் 
இ�ககோகுசமன அயமச்-
ெரய்வ இயை லேச்ெோ்ள -
ரோன அயமச்ெர் ரலமஷ் 
ேத்திரை சதரிவித்தோர். 

அதற்கிைங்க ெர்்வலதெ நோடுக -
ளிலிருந்து 28 மிலலியன் தடுப்பூ -
சிகய்ள வியர்வோக சகோள்வனவு 
செய்வதற்கு அரெோங்கம் தீர்மோனித்-
துள்ளதோகவும் அயமச்ெர் குறிப் -
பிட்்ோர். 

இது சதோ்ர்ேோக அ்வர் லமலும் 
கூறுயகயில,

சி� ்வோரங்களுககு முன்பு 
எதிர்ககட்சியினர் நோட்டு மகக-
ளுககு தடுப்பூசி ்வழங்கப்ே்மோட் -
்ோது என குயை கூறி ்வந்துள்ள 
நிய�யில, தடுப்பூசி சகோள்வ -
னவு செயயப்ேட்டு மககளுககு 
்வழங்கப்ேட்டு ்வரும் நிய�யில 
இப்லேோது அந்த செயற்ேோடுகளில 

திருப்தி இலய� என்றும் 
குயை கூறி ்வருகின்ைனர்.

எவ்வோைோயினும் நோட்டி-
லுள்ள 14 மிலலியன் மக -
களுககு தடுப்பூசி ்வழங்க 
ல்வண்டும் என்ேது அர-
ெோங்கத்தின் இ�ககு. 
அதற்கிைங்க வியர்வோக 
தடுப்பூசிகய்ள ்வழங்கு -
்வலத அரெோங்கத்தின் திட் -

்மோகும்.
நோட்டில அதிகமோன மககளுககு 

தடுப்பூசியயப் சேற்றுகசகோடுத்து 
தடுப்பூசி ்வழங்கலில உ�க்ளவில 
முன்னணி நோ்ோக இ�ங்யகயய 
உரு்வோககு்வலத அரெோங்கத்தின் 
எதிர்ேோர்ப்பு.

சகோலரோனோ தடுப்பூசி சதோ்ர்-
பில எ்வரும் எந்தவித ெந்லதகத்-
யதயும் லமற்சகோள்ள ல்வண்டிய 
அ்வசியம் இலய�. அலதல்வய்ள 
தடுப்பூசி ்வழங்கும் ேணிகள திட் -
்மிட்் ்வயகயில கட்்ங்கட் -்
மோக முன்சனடுககப்ேட்டு ்வரு-
கின்ைன. குறுகிய கோ�த்திற்குள 
அதயன நியைவு செயய அரெோங்-
கம் தீர்மோனித்துள்ளது என்ைோர்.
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விவசாயத்துமைமய...
 இ�ங்யக ்வந்திருந்த ேோகிஸ்தோன் 

பிரதமர் இம்ரோன் கோனுககும் ஜனோதி-
ேதி லகோட்்ோேய ரோஜேக ஷம் இய -்
யி�ோன முககிய ெந்திப்பு லநற்று 
ஜனோதிேதி அலு்வ�கத்தில நய்-
சேற்ைது.

இச் ெந்திப்புககோக ஜனோதிேதி அலு-
்வ�கத்திற்கு ்வருயகதந்த ேோகிஸ் -
தோன் பிரதமயர ஜனோதிேதியின் 
செய�ோ்ளர் பி.பீ. ஜயசுந்தர மற்றும் 
ச்வளியுைவுச் செய�ோ்ளர் அட்மிரல 
லேரோசிரியர் ஜயநோத் சகோ�ம்ேலக 
ஆகிலயோர் ்வரல்வற்ைனர்.

சதோ்ர்ந்து ஜனோதிேதியும் ேோகிஸ் -

தோன் பிரதமரும் இருதரப்பு உைவுகள 
குறித்து நீண்் லநரம் க�ந்துயரயோ-
டினர்.  

இரு நோடுகளிலும் வி்வெோயத் 
துயையய லமம்ேடுத்து்வதற்கோன 
சதோழிலநுட்ே அறிவு ேரிமோற்ைம் 
குறித்தும் இரு தய�்வர்களும் கருத்-
துககய்ளப் ேரிமோறிக சகோண்்னர். 

வி்வெோயிகளுககு அதிக ்வருமோ -
னத்யதயும் நுகர்ல்வோருககு நி்வோரை 
விய�யயயும் ்வழங்கும் ்வயகயில 
வி்வெோய சேோரு்ளோதோரத்யத லமம் -
ேடுத்து்வலத தங்க்ளது குறிகலகோ -
ச்ளன்று தய�்வர்கள சதரிவித்தனர். 

ேோகிஸ்தோனின் வி்வெோய சேோரு்ளோ-
தோரம் இ�ங்யகயின் சேோரு்ளோதோரத்-
து்ன் மிகவும் ஒத்திருககிைது என்று 
ேோகிஸ்தோன் பிரதமர் இம்ரோன் கோன் 
கூறினோர்.

இ�ங்யகயின் ஏற்றுமதித் 
துயையில ேோகிஸ்தோன் முககிய 
ேங்கு ்வகிககிைது. இரு நோடுகளுக-
கிய்யி�ோன ்வர்த்தக லமம்ேோடு 
மற்றும் முதலீட்டு ்வோயப்புகய்ள 
விரிவுேடுத்து்வது குறித்தும் ஜனோ -
திேதியும் ேோகிஸ்தோன் பிரதமரும் 
க்வனம் செலுத்தினர்.

சகோவிட் - 19 சதோற்று ஒழிப்பு்ன் 

இ�ங்யகககு சுற்று�ோப் ேயைங்-
கய்ள லமற்சகோளளுமோறு ேோகிஸ்-
தோன் மககளுககு அயழப்பு விடுத்த 
ஜனோதிேதி, இரு நோடுகளினதும் சுற்-
று�ோத் துயை முன்லனற்ைத்திற்கோக 
எடுகக ல்வண்டிய ந்்வடிகயககள 
குறித்தும் குறிப்பிட்்ோர்.

இலதல்வய்ள இப் லேச்சு்வோர்த்யத 
மிகவும் ேயனுள்ளதோக அயமந்திருந்-
ததோக ேோகிஸ்தோன் பிரதமர் கூறினோர். 
அத்து்ன் சதோழிலநுட்ே அறிவு 
ேரிமோற்ைம் உட்ே் ே� துயைகள 
குறித்து க்வனம் செலுத்து்வதோக இரு 
தய�்வர்களும் சதரிவித்தனர்.

ஐ.நா.வில் இலஙமகைக்கு...
லேரய்வயில உறுப்பினர்கய்ளக 

சகோண்் நோடுகளும் உள்ளது்ன் 
அய்வ இ�ங்யகககு ஆதர்வோக 
இருககும்.

யுத்த கோ�த்தில மனித உரியமகள 
மற்றும் சேோறுப்புககூைல பிரச்சி-
யனகள குறித்து இ�ங்யக மீது தீர் -
மோனத்யத நியைல்வற்று்வதற்கோன 
முககிய நோடுகளின் குழுவினரின் 
முயற்சியயத் தடுப்ேதற்கு, தமககு 
நட்ேோன நோடுகளின் ஆதரய்வக 
லகோரு்வதற்கு இ�ங்யக ஒரு தீவிர-
மோன ெர்்வலதெ பிரெோரத்யத லமற்-
சகோண்டுள்ளது.

ஐ.நோ. தீர்மோனத்தின் முதல 
்வயரவு தற்லேோது ச்வளியி்ப்ேட் -
டுள்ளது. இது, 2015 இல நியை -

ல்வற்ைப்ேட்் 30/1 தீர்மோனத்திற்கு 
ஒத்ததோக இருப்ேதோக இ�ங்யக 
நம்புகிைது. 

2019இல ேதவிலயற்ை தற்லேோ-
யதய அரெோங்கம் க்ந்த ஆண்டு 
மோர்ச்சில இந்தத் தீர்மோனத்தின் 
இயை அனுெரயையிலிருந்து வி� -
கியது.

நலலிைககத்தின் அலு்வ�கம், 
இ�ங்யகயில மனித உரியமகள 
நிய�யம சதோ்ர்பில அதன் கண்கோ-
ணிப்பு மற்றும் அறிகயகயய லமம்-
ேடுத்தவும், நலலிைககம் மற்றும் 
சேோறுப்புககூைல சதோ்ர்ேோன முன்-
லனற்ைம் உளளிட்்்வற்யை லமம்ே-
டுத்தவும், மனித உரியமகள லேர-
ய்வயில அதன் 49ஆ்வது அமர்வில 

எழுதப்ேட்் புதுப்பித்த வி்யங்-
கய்ள உள்ள்ககியும் முதல ்வயரவு 
கோைப்ேடுகிைது.

இலதல்வய்ள, இ�ங்யக சதோ்ர் -
ேோன தனது நிய�ப்ேோட்ய் 
இந்தியோ இது்வயர சதரிவிகக-
விலய�. இந்தியோவு்ன் கூட்்ோக 
சகோழும்புத் துயைமுகத்தின் கிழககு 
சகோளக�ன் முயனயத்யத அபிவி-
ருத்தி செய்வதற்கோன முன்யனய 
அரெோங்கத்தின் உறுதிப்ேோட்டிலி-
ருந்து தற்லேோயதய அரெோங்கம் வி�-
கியுள்ளயம சதோ்ர்ேோக இ�ங்யக 
– இந்தியோ இய்லய சநரு்லகள 
உள்ளன.

யோழப்ேோைத் தீவுகளில மூன்று 
தீவுகய்ள மின் உற்ேத்தித் திட்்த்துக-

கோகச் செயற்ேடுத்த சீன நிறு்வனத்து-
்ன் இ�ங்யக ஒப்ேந்தம் செயதுள-
்ளயம சதோ்ர்பில இந்தியோ க்வய� 
சதரிவித்துள்ளது. இந்தியோவின் 
சதற்கு க்ல�ோரப் ேோதுகோப்புக க்வ -
ய�கய்ள லமற்லகோளிட்டு சீன நிறு-
்வனம் இ�ங்யகயின் ்வ்ககில கோல-
ேதிப்ேயத இந்தியோ எதிர்ககிைது.

இலதல்வய்ள, இந்தியோவின் 
இந்தத் தய�யீட்ய்க கடுயமயோக 
எதிர்ககும் சீன நிறு்வனம் க்ந்த 
திங்க்ளன்று ஒரு அறிகயகயய 
ச்வளியிட்்து. அதில, ெர்்வலதெ ரீதி -
யி�ோன லேோட்டி மற்றும் ஏ� செயன்-
முயை மூ�ம் இந்தத் திட்்த்யத 
ச்வன்ைதோக அந்த நிறு்வனம் குறிப் -
பிட்டுள்ளது.

ை.ை.முன்னணிக்கு...  
குழுய்வ ெந்திப்ேதற்கோன ்வோயப்பு 
எற்ேட்டுள்ளசதன மய�யக மககள 
முன்னணியின் செய�ோ்ளர் நோயகம் 
லேரோசிரியர் ெங்கரன் விலஜெந்திரன் 
சதரிவித்தோர்.   

லநற்று நு்வசரலியோவில நய்-
சேற்ை ஊ்க ெந்திப்பின் லேோலத 
அ்வர் இவ்வோறு குறிப்பிட்்ோர். இது 
சதோ்ர்ேோக லமலும் கூறுயகயில,   

நோங்கள அண்யமயில மய�யக 
மககள முன்னணி என்ை ்வயகயில 
அரசியல யோப்பு நிபுைர் குழுய்வ 

ெந்தித்து எங்களுய்ய லயோெயன-
கய்ள முன்ய்வத்துளல்ளோம். இதன்-
லேோது மிகவும் ஆர்்வத்து்னும் அகக-
யைலயோடும் அ்வர்கள எங்க்ளோல 
முன்ய்வககப்ேட்் லயோெயனகள 
சதோ்ர்ேோக வி்ளககங்கய்ள லகட் -்
றிந்து சகோண்்னர்.   

நோங்கள முன்ய்வத்துள்ள அலந-
கமோன லயோெயனகள புதிய வி -்
யங்கள எனவும் இது சதோ்ர்ேோக 
இன்னும் அதிகமோன வி்ளககங்கள 
லதய்வப்ேடு்வதோகவும் எனல்வ 

மீண்டும் ஒரு முயை எங்களுய்ய 
குழுவினயர ெந்திகக லநரம் ஒதுககி 
தரு்வதோகவும் முழுயமயோன தக-
்வலகய்ள இதன்லேோது தங்களுககு 
சேற்றுத் தருமோறும் அ்வர்கள எங்க -
ளுய்ய தய�்வரும் நு்வசரலியோ 
மோ்வட்் ேோரோளுமன்ை உறுப்பினரு -
மோன ல்வலுெோமி இரோதோகிருஸ்ைனி-
்ம் லகட்டுக சகோண்்னர்.   

அதற்கயமய எங்களுய்ய தய� -
்வரின் ேணிப்புயரககு அயம்வோக 
எனது தய�யமயில மூ்வர் அ்ங் -

கிய குழு ஒன்று அயமககப்ேட்-
டுள்ளது. அந்த குழுவில மய�யக 
மககள முன்னணியின் பிரதித் 
தய�்வர் ஏ.ல�ோரன்ஸ் உே தய�்வர் 
சி்வலிங்கம் ெதீஸ்குமோர் ஆகிலயோர் 
நியமிககப்ேட்டுள்ளனர். நோங்கள 
ஒரு குழ்வோக செயற்ேட்டு இன்னும் 
ே� தக்வலகய்ள அரசியல யோப்பு சீர்-
திருத்த நிபுைர் குழுவி்ம் யகயளிக-
கவுளல்ளோம் என்ைோர்.    

பகைார்ரா்னா ப�ாறைாளர்...
லமற்சகோள்ளப்ேட்் PCR ேரிலெோ-
தயனகளில 6.5 வீதமோலனோருககு 
சதோற்று உறுதிப்ேடுத்தப்ேட்்லேோ-
தும் தற்லேோது அந்த எண்ணிகயக 04 
அல�து 4.5 வீதமோக குயை்வய்ந்-
துள்ளது.

க்ந்த நோட்களில சகோழும்பு 
மோ்வட்்ம் மற்றும் சகோழும்பு 

நகரில சேரும்ள்வோன லநோயோ்ளர்கள 
அய்யோ்ளம் கோைப்ேட்்னர். 

எனினும் தற்லேோது அந்த நிய� -
யமயும் கட்டுப்ேோட்டுககுள 
சகோண்டு ்வரப்ேட்டுள்ளது. 

தற்லேோது மககள சேோறுப்பு்ன் 
செயற்ேடு்வதோல, நிய�யம ஓர்ளவு 
கட்டுப்ேோட்டுககுள சகோண்டு ்வரப் -

ேட்டுள்ளது. 
தடுப்பூசிகள தடுப்பூசிகள ்வழங் -

கப்ேடு்வதோல, லமலும் சதோற்று 
ேரவு்வது குயை்வய்ந்துள்ளதோக 
எண்ை முடியோது.

இவ ்வோர இறுதியில அல�து 
அடுத்த ்வோர முதற்ேகுதியில 
சகோள்வனவு செயயும் தடுப்பூசிக -

ளில முதற் சதோகுதியோக 05 இ�ட் -
ெம் தடுப்பூசிகள கிய்ககவுள -
்ளன. 

சகோழும்பு மற்றும் கம்ேஹோ 
மோ்வட்்ங்களில அதிக லநோயோ்ளர்-
கள ேதி்வோகிய கிரோம உத்திலயோகத்-
தர் பிரிவுகளுககு முதலில தடுப்பூசி-
கள ்வழங்கப்ேடும் என்ைோர்.

அனுைதிப ெத்தி்ரஙகைள் இமையத்�ளத்தில்...
ேரீட்ெோர்த்திகள தமது லதசிய 

அய்யோ்ள அட்ய் இ�ககத் -
யதலயோ அல�து ேரீட்யெ இ�க-
கத்யதலயோ ேயன்ேடுத்தி லமற்ேடி 
பிரல்வெப்ேத்திரத்தின் பிரதி ஒன்யை 
சேற்றுகசகோள்ள முடியும் என்றும் 
ேரீட்யெகள தியைகக்ளம் குறிப்பிட்-

டுள்ளது.
இலதல்வய்ள எதிர்்வரும் மோர்ச் 

முத�ோம் திகதி முதல 10ஆம் திகதி 
்வயர நய்சேைவுள்ள கலவிப் 
சேோதுத் தரோதர ெோதோரை தர ேரீட் -
யெககோன ஆல�ோெயனகள மற்றும் 
அறிவுறுத்தலகள ேரீட்யெகள 

தியைகக்ளத்தினோல ச்வளியி்ப்-
ேட்டுள்ளன.

அதற்கிைங்க அயனத்து ேரீட்யெ 
நிய�யங்களும் கிருமித் சதோற்று 
நீககத்துககு உட்ேடுத்தப்ேட்டு 
சுகோதோர ்வழிமுயைகள பின்ேற்ைப்-
ே் ல்வண்டும் என சதரிவிககப்ேட்-

டுள்ளது. 
அத்து்ன் மோை்வர்கள ேரீட்யெ 

நய்சேறும் ஒரு மணித்தியோ-
�த்திற்கு முன்ேோகல்வ ேரீட்யெ 
நிய�யத்திற்கு ்வருயக தர ல்வண்-
டுசமன்றும் லகட்டுக சகோள்ளப்ேட்-
டுள்ளனர்.

நல்லடக்கைம் பசய்யும் முஸ்லிம்கைளின...
உறுப்பினர்கள ஐந்து லேரும் அகி� 
இ�ங்யக மககள கோங்கிரஸ் ேோரோ-
ளுமன்ை உறுப்பினர்கள நோன்கு 
லேரும் உட்ே் ஐககிய மககள ெகதி 
முஸ்லிம் ேோரோளுமன்ை உறுப்பினர் -
கள மூன்று லேரும் இதில க�ந்து 
சகோண்்னர். 

சகோலரோனோ சதோற்ைோல மரணிப்ே -
்வர்களின் உ்லகய்ள நல�்ககம் 
செய்வது ேற்றிய முஸ்லிம்களின் 
ஆதங்கங்கய்ளலய இ்வர்களும் 
எடுத்துக கூறியுள்ளனர்.

இ்வற்யைச் செவிமடுத்த ேோகிஸ் -
தோன் பிரதமர் இம்ரோன் கோன், 
இ�ங்யக முஸ்லிம்களின் ெமய 
ரீதியோன எதிர்ேோர்ப்புககள ேற்றி 
நோட்டின் உயர்மட்்த் தய�்வர்க -
ளி்ம் லேசியுள்ளதோகவும் நல� 
ேதில கிய்ககுசமன்ை நம்பிக -
யகயில� நோடு திரும்பு்வதோகவும் 
இம்ரோன் கோன் சதரிவித்ததோக ெந் -
திப்பில க�ந்து சகோண்் ேோரோளு -
மன்ை உறுப்பினர்கள சதரிவித்த -
னர்.

ெணியிலிருந்து நீக்கைபெடட...
ெேோநோயகர் அறிவிப்பு, மனுககல 
ெமர்ப்ேைத்யத சதோ்ர்ந்து லகளவி 
லநரத்தின் லேோது ேோரோளுமன்ை 
உறுப்பினர் எஸ்.எம். மரிககோரோல 
எழுப்ேப்ேட்் லகளவிககு ேதி�-
ளிககும் லேோலத அ்வர் இவ்வோறு 
கூறினோர்.  

 அ்வர் லமலும் குறிப்பிட்்தோ்வது,
 சகோலரோனோ ய்வரஸ் அச்சுறுத்-

தலக்ளோல லெய்வயிலிருந்து நீககப் -
ேட்் சதோழி�ோ்ளர்கள சதோ்ர்ேோன 
200ககும் அதிகமோன முயைப்ேோடு-

கள கிய்த்துள்ளன. 
இந்த முயைப்ேோடுகள சதோ்ர்பில 

வியர்வோக ந்்வடிகயக எடுககப்ே-
டும்.

சதோழில தியைகக்ளத்தில ேதிவு 
செயயப்ே்ோத சதோழில நிறு்வனங்-
களில லெய்வயிலிருந்து நீககப்ேட் -
டுள்ள சதோழி�ோ்ளர்கள சதோ்ர்ேோன 
முயைேோடுகய்ள சதோழில தியைக-
க்ளத்தில ேதிவு செயதோல, அது 
சதோ்ர்பில ந்்வடிகயக எடுககப்ே-
டும் என்ைோர். 

யாழபொை ெல்கைமலக்கைழகை...
ல்வந்தர் லேரோசிரியர் எஸ்.ேத்மநோ-
தன் தய�யம தோங்கி ேட்்ங்கய்ள-
யும், தயகயமச் ெோன்றிதழகய்ளயும் 
்வழங்கினோர்.

ேலகய�ககழகத் துயைல்வந்தர் 
லேரோசிரியர் சி. சிறிெற்குைரோஜோ, 
்வவுனியோ ்வ்ளோக முதல்வர் க�ோநிதி 
ரி. மங்கல்ளஸ்்வரன், ேதி்வோ்ளர் வி. 
கோண்டீேன், நிதியோ்ளர் எஸ்.சுலரஷ் -

குமோர், நூ�கர் சி. கலேனோ மற்றும் 
பீ்ோதிேதிகள, துயைத் தய�்வர் -
கள, லேரோசிரியர்கள, விரிவுயரயோ -
்ளர்கள உட்ே் ே�ர் க�ந்துசகோண் -
்னர்.

சகோவிட் 19 நிய�யமகய்ளக 
கருத்திற் சகோண்டு இறுககமோன 
சுகோதோர நய்முயைகளு்ன் இப் 
ேட்்மளிப்பு விழோ நய்சேற்ைது.

இலஙமகைக்கு ொகிஸ்�ான...
லேெப்ேட்டுள்ளது. 
ெந்திப்பின் பின்னர் தூதுககுழு 

அ்ளவி�ோன லேச்சு்வோர்த்யத நய் -

சேற்ைசதன சகோழும்பிலுள்ள 
ேோகிஸ்தோன் உயர் ஸ்தோனிகரோ�யம் 
சதரிவித்துள்ளது.

சுகைா�ா்ர ரசமவயாளர்கைளாகை... (03ஆம் ேககத் சதோ்ர்)

லேோலத ஜனோதிேதி இதயன குறிப்-
பிட்்ோர். 

லமலும் கூறுயகயில, 
ஒரு இ�ட்ெம் ல்வய�்வோயப்புத் 

திட்்ம் மிகக குயைந்த ்வருமோனம் 
சகோண்் குடும்ேங்களில இருந்து 
சதரிவுசெயயப்ேட்்்வர்களுககு 
ல்வய�்வோயப்யே ்வழங்கி அ்வர் -
கய்ள ்வறுயமயிலிருந்து விடுவிப் -
ேயத லநோககமோகக சகோண்டுள -
்ளது. 

முயையோன கலவி அல�து 
சதோழிலமுயை தகுதிகள அல�து 
திைன்கள இல�ோத்வர்கள மட்டுலம 
அத்திட்்த்திற்கு ஆட்லெர்ப்பு செய-

யப்ேடு்வோர்கள.
லதர்ந்சதடுககப்ேட்் ேணியோ -

்ளர்களுககு மருத்து்வமயனகள, 
ேோ்ெோய�கள மற்றும் ேலல்வறு 
அரெ நிறு்வனங்களில சதோழி�ோ -
்ளர்கள, துப்புரவு ேணிகளில ஈடுே -
டும் ஊழியர்கள மற்றும் இயந்திர 
இயககுநர்க்ளோக ேயிற்சியளிககப் -
ேடும்.  

ேயிற்சிககுப் பின்னர், அ்வர்க-
ளுககு அந்தந்த நிறு்வனங்களில நிரந் -
தர நியமனங்கள ்வழங்கப்ேடும். 
இருப்பினும், அ்வர்கள சுகோதோர 
லெய்வயில உள்வோங்கப்ே் மோட்-
்ோர்கள என்ைோர்.

கைழிவிலிருந்து மினசா்ரம்... (03ஆம் ேககத் சதோ்ர்)

மஹிந்த ரோஜேக ஷய்வ கடுயம-
யோக விமர்சித்தனர். ஆனோல, அ்வர் 
கட்டிய நுயரச்லெோய� மின் உற் -

ேத்தி நிய�யம் இல�ோதிருந்தோல 
கடுயமயோன மின்ெோர சநருககடிகள 
நோட்டில ஏற்ேட்டிருககும் என்ைோர்.

ஆளும் கைடசி... (03ஆம் ேககத் சதோ்ர்)

 சுகோதோர அயமச்ெரி்ம் எனது 
லகளவிகய்ள க்ந்த ்வரு்ம்  செப் -
ச்ம்ேரில ெமர்ப்பித்திருந்லதன். 
சுகோதோர அயமச்சில ே�ர்  இருக-
கிைோர்கள, எனது லகளவிகளுககுப் 
ேதில இலய� என்ைோல முன்கூட் -
டிலய  எனககு அறிவித்தோல, நோன் 
ேோரோளுமன்ைத்துககு ்வரோமல இருப் -
லேன்.   

 சுகோதோரத்துயை சதோ்ர்பில முக -
கியமோன வினோ ஒன்யைலய  ்வழங்-
கியிருந்லதன். இதுலேோன்ை லகளவி-
களுககு ேதில கிய்ககோததோல�லய 

நோம் ேோத  யோத்தியரகய்ள லமற் -
சகோளகிலைோம்.” என்ைோர்.   

 இதற்கு ேதி�ளித்த லஜோன்ஸ் -
்ன் சேர்ைோன்ல்ோ, ேோரோளுமன்ை  
உறுப்பினர்கள அயன்வரும் நீண்் 
தூரம் ேயணித்லத ேோரோளுமன்ைத்-
துககு  ்வருகிைோர்கள. எனல்வ கோ� -
அ்வகோெம் லகோரு்வயத அரசிய�ோகக 
ல்வண்்ோம். 

க்ந்த ஐந்து  ்வரு்ங்கள என்ன 
ச ெ ய து க ச க ோ ண் டி ருந் தீ ர் க ள . 
லதங்கோய  துருவிகசகோண்டிருந்தீர்-
க்ளோ? என்ைோர். 

பகைார்ரா்னா ப�ாறைாளர்... (03ஆம் ேககத் சதோ்ர்)

கோைப்ேட்டுள்ளனர். இந்த 
்வரு்ம் ஜன்வரி மற்றும் சேப்ர்வரி 
ஆகிய இரு மோதங்களில 243 லேர் 
இவ்வோறு அய்யோ்ளம் கோைப்ேட்-
டுள்ளனர்.

இந்த மோதம் சதோற்று்ன் அய் -
யோ்ளம் கோைப்ேட்்்வர்களின் 
உ்லில உள்ள ய்வரசின் அ்ளவு 
மிகவும் கூடுத�ோக இருககக கூடும் 
என எதிர்ேோர்ககப்ேட்டுள்ளது. 

இதனோல இ்வர்களின் குடும்ே 
உறுப்பினர்கள ே�ர் இ�கு்வோக 

சதோற்றுககு உள்ளோகியுள்ளனர்.இந்த 
நி�யம ேோரதூரமோனது. 

எனல்வ மககள சுகோதோர நய்மு-
யைகய்ள உரிய முயையில பின்ேற்-
றிக சகோள்ள ல்வண்டும். 

மன்னோர் மோ்வட்்த்தில இது 
்வயர 10 ஆயிரத்து 470 பி.சி.ஆர். 
ேரிலெோதயனகள லமற்சகோள்ளப்ேட்-
டுள்ளன. 

இந்த மோதம் 1842 பி.சி.ஆர்.ேரி-
லெோதயனகள லமற்சகோள்ளப்ேட்-
டுள்ளன என்ைோர்.

ெமடயி்னரின துணிசசலுக்கு... (03ஆம் ேககத் சதோ்ர்)

ெ்�த்யத விலஷ் ேய் மற்றும் 
112 பிரிலகட்டின் ேய்யினர் 1200 
அடி ேள்ளத்தோககிலிருந்து மீட்ச -்
டுத்தனர்.

ேோதுகோப்பு ேதவி நிய� பிரதோ -
னியும் இரோணு்வ த்ளேதியுமோன 
சஜனரல ெல்வந்திர சில்வோ மற்றும் 

மத்திய ேோதுகோப்புப் ேய்த் தய� -
யமயக த்ளேதி லமஜர் சஜனரல 
குமோர ஜயேதிரை ஆகிலயோரின் 
்வழிகோட்டுதலில சேப்ர்வரி மோதம் 
(07) ஞோயிற்றுககிழயம இந்த 
லதடுதல ேணிகள முன்சனடுககப் -
ேட்்ன.

விகைாம்ரகைள்,... (03ஆம் ேககத் சதோ்ர்)

தனியோர் ெட்்ம், லதெ்வழயம 
ெட்்ம் மற்றும் மய�நோட்டு (உ்-
ரட்்) ெட்்ம் என்ேன்வற்றின் சேய-
ரிலிருந்லத அய்வ பிரலதெ ரீதியோனது 
அல�து இனரீதியோனசதன்று சதளி-
்வோகிைது. 

விகோயரகள மற்றும் லத்வ�கம் 
ெட்்மோனது நிதி நிய�யமகய்ளய 

நிரு்வோகிப்ேதற்கோக அரசிய�யமப்-
பில குறிப்பி்ப்ேட்டுள்ளது. விகோ-
யரகள மற்றும் லத்வ�கம் ெட்்ம்’ 
சதோ்ர்ேோக அஸ்கிரிய மகோ விகோ-
யரயின் ெங்க ெயேயோல அயமச்ெர் 
அலி ெப்ரிககு எழுத்து மூ�ம் வி்ப் -
ேட்் லகோரிகயகககு இது்வயர எந்த 
ேதிலும் கிய்யோது என்ைோர்.

இ�ங்யகயில ேோரிய பிரச்சி -
யனயோகவுள்ள யோயன மனித 
லமோதய�த் தீர்ப்ேதற்கு ்வழங்-
கப்ேட்டுள்ள ேரிந்துயரகய்ள 
வியரவில நய்முயைப்ேடுத்து-
்வதற்கோன செயற்றிட்்சமோன்யை 
தயோரிககுமோறு அரெோங்க கைககுகள 
ேற்றிய குழு (லகோேோ குழு) ்வன ஜீ்வ-
ரோசிகள மற்றும் ்வனப் ேோதுகோப்பு 
அயமச்சின் செய�ோ்ளர் உளளிட்் 
ெம்ேந்தப்ேட்் அதிகோரிகளுககு 
ஆல�ோெயன ்வழங்கியது.

யோயன மனித லமோதலுககுத் தீர்வு 
கோண்ேதற்கோக ஜனோதிேதியினோல 
நியமிககப்ேட்் க�ோநிதி பிரித்வி-
ரோஜ் ேர்னோந்து தய�யமயி�ோன 
விலெ் குழுவின் ேரிந்துயரகள உள-
்ள்ங்கிய அறிகயக ஜனோதிேதியி-
்ம் யகயளிககப்ேட்டிருப்ேது்ன், 
இதயனவி் நிபுைத்து்வ குழுவி -
னோல 2006ஆம் ஆண்டு யோயன 
மனிதன் லமோதய�த் தீர்ப்ேதற்கு 
தயோரிககப்ேட்் லதசிய சகோளயகத் 
திட்்த்யத ஆரோயந்து இந்த செயற்-
றிட்்த்யதத் தயோரிககுமோறு லகோப் 
குழு சதரிவித்தது.

யோயன மனித லமோத�ோல உ�கில 
அதிகமோன யோயனகள இைககும் 
நோ்ோக இ�ங்யக கோைப்ேடு்வது-
்ன், அதிகமோன மனித உயிர்கள 
இழககப்ேடும் நோடுகளில இ�ங்யக 
இரண்்ோ்வது இ்த்தில இருப்ே -
தோகவும் க்ந்த டிெம்ேர் மோதம் 
09ஆம் திகதி ேோரோளுமன்ைத்தில 
நய்சேற்ை அரெோங்கக கைககுகள 
ேற்றிய குழுக கூட்்த்தில பு�ப்ேட் -
்து. 

எனல்வ, இப் பிரச்சியனயய 
வியரவில முடிவுககுக சகோண்டு்வர 
ந்்வடிகயக எடுப்ேது ேற்றி இங்கு 
க்வனம் செலுத்தப்ேட்்து. இககுழு -
வின் தய�்வர் லேரோசிரியர் திஸ்்ஸ 
விதோரை தய�மயில நய்சேற்ை 

கூட்்த்தில இரோஜோங்க அயமச்-
ெர்க்ளோன ய்வத்திய க�ோநிதி 
சுதர்ஷினி ேர்னோந்துபுளல்ள, 
�ெந்த அழகிய்வண்ை, ேோரோ-
ளுமன்ை உறுப்பினர்க்ளோன 
கோதர் மஸ்தோன், ய்வத்திய 
க�ோநிதி உபுல க�ப்ேத்தி, வீர-
சுமன வீரசிங்ஹ, நிலரோஷன் 
சேலரரோ, பீ.ய்வ.ஜீ.ரட்ை-

லெகர ஆகிலயோர் க�ந்துசகோண்டி-
ருந்தனர்.

அறிகயகயின் ேரிந்துயரகக -
யமய ்வனஜீரோசிகள ேோதுகோப்புத் 
தியைகக்ளத்துககு இது சதோ்ர்-
ேோன முழுப் சேோறுப்யே ்வழங்க 
முடியோது என்றும், இதற்கோகப் 
சேோது மககளின் ஒத்துயழப்பு, ெம்-
ேந்தப்ேட்் பிரலதெ செய�கங்கள, 
கமந� லெய்வகள தியைகக்ளம், 
மஹோ்வலி அபிவிருத்தி அதிகோர-
ெயே லேோன்ை நிறு்வனங்களின் ஒத்-
துயழப்பு்ன் மின்ெோர ல்வலிகள 
அயமககப்ேடு்வது்ன் அய்வ ேரோ-
மரிககப்ே் ல்வண்டும் என்றும் 
இங்கு சதரிவிககப்ேட்்து.

அத்து்ன் மககள தோமோகல்வ முன் -

்வந்து மின்ெோர ல்வலிகய்ள அயமத்-
தல மற்றும் வி்வெோயம் செயயும் 
கோ�ங்களில மோத்திரம் தற்கோலிக 
மின்ெோர ல்வலிகய்ள அயமப்ேது 
லேோன்ை மோற்று லயோெயனகளும் 
இந்தப் ேரிந்துயரகளில உள்ள்ங்கி -
யுள்ளன.

யோயனகய்ள விரட்டு்வதற்கு தற்-
சேோழுது ேயன்ேடுத்தப்ேடும் ேோரம் -
ேரிய நய்முயை 50 ்வரு்த்துககு 
அண்மித்த கோ�ப்ேகுதியில லதோலவி-
யய்ந்திருப்ேதோக யோயன மனிதன் 
லமோதல சதோ்ர்பில ஆரோயச்சி அனு -
ே்வம் மிகக நிபுைரமோன க�ோநிதி 
பிரித்விரோஜ் ேர்னோந்து இங்கு சதரி -
வித்தோர்.

ெமூக ேங்களிப்பு்ன் ெம்ேந்தப்-
ேட்் பிரலதெங்களின் ேங்குதோரர்க-
ளின் ேங்களிப்யேப் சேற்று ச்வற் -
றிகரமோக அயமககப்ேட்டுள்ள 
யோயன ல்வலிகள கோைப்ேடு்வதோக -
வும், இதயன முன்னுதோரைமோகக 
சகோண்டு அந்தந்தப் பிரலதெங்களுக-
குப் சேோருந்தும் ்வயகயில ேயன்ே-
டுத்த முடியும் என்றும் சுட்டிககோட்-
்ப்ேட்்து.

யானை மனித மமாதலுக்கு
இரு மாதங்களுக்குள் தீர்வு

ஒரு க�ோடிகே 40 இலட்சம் கேருக்கு
தடுப்பூசி வழங்குவது அரசின் இலக்கு

திட்டத்தை உருவாக்க க்காபா குழு பரிந்து்ை

28 மில்.க்காகவகஸ் தைடுப்பூசி்கள் வி்ைவில் க்காள்வனவு
அமைசசர் ்ரரைஷ் ெத்தி்ர்ன
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இ்ரண்டு நாள் உத்தியயாகபூரவ விஜயத்மதை யைறபகாண்டு இலஙமக வந்திருந்தை 
ொகிஸதைான் பி்ரதைைர இம்ரான் கான், யநறறு ஜனாதிெதி யகாட்ாெய ்ராஜெக் ஷமவ 
ஜனாதிெதி பெயலகத்தில் ெந்தித்தைார. இச் ெந்திபபின் யொது எடுக்கபெட் ெ்ஙகள்.

மியன்மாரில் இரமாணுவ சதிப்பு -
ரட்சியய அடுத்து ஏற்பட்டிருக்கும் 
அரசியல் ்பதற்றத்யத தணிக்கும் 
முயறசியய அணயடை நமாடுகள் தீவி -
ரப்்படுத்தி உள்்ளன. 

இது ்பறறி ப்பச்சுவமாரத்யத 
நடைத்த மியன்மாரின இரமாணுவம் 
நியமித்த வவளியு்றவு அய்ச்சர 
வுனனமா ்வுங் லிவின தமாய்மாந்து 
வசனறு திரும்பியுள்்ளமார. வதனகி -
ழக்கு ஆசிய நமாடுகளின சம்ப்்ள -
னம் மூ்ம் முனவனடுக்கப்்படும் 
இரமாஜதந்திர முயறசிகய்ள அடுத்து 
ப்பச்சுவமாரத்யத நடைத்துவதறகமாக 
லிவின தமாய்மாந்து வசன்றதமாக 
வசயதிகள் வதரிவிக்கின்றன.    

எனினும் கடைந்த வ்பப்ரவரி 
முத்மாம் திகதி இடைம்வ்பற்ற 
இரமாணுவ சதிப்புரட்சிக்கு எதிரமாக 
மியன்மாரில் வதமாடைரந்து ஆரப் -
்பமாட்டைங்கள் இடைம்வ்பறறு வருகின -
்றன. 

இதில் சக ஆசியமான உறுப்பு 
நமாட்டின பிரச்சியனயய தீரப்்ப -
தில் இந்பதமாபனசியமா முனனினறு 
வசயற்படுகி்றது. எனினும் இந் -
பதமாபனசிய வவளியு்றவு அய்ச் -
சர பநறறு மியன்மார ்பயணிக்க 

இருந்த நிய்யில் அந்தப் ்பயணம் 
ரத்துச் வசயயப்்பட்டுள்்ளது. 

இரமாணுவம் நியமாய்மான 
பதரதய் நடைத்துவதமாக வமாக்களித்தி -
ருக்கும் நிய்யில் அது வதமாடைரபில் 
கணகமாணிக்க ஆசியமான உறுப்பு நமாடு-

களின பிரதிநிதிகய்ள அனுப்்ப இந் -
பதமாபனசியமா ்பரிந்துயரத்துள்்ளது. 

புதிய பதரதய் நடைத்துவதறகமான 
கமா்ம் குறித்த வி்பரத்யத மியன்மார 
இரமாணுவம் வவளியிடைமாத நிய்யில் 
அங்கு ஓர ஆணடு அவசர நிய் 
பி்றப்பிக்கப்்பட்டுள்்ளது. 

மியன்மாரில் ஜனநமாயக முய்றயில் 
வதரிவமான ஆங் சமான சூச்சி ்றறும் 
தய்வரகய்ள விடுவிக்கக் பகமாரியும் 
இரமாணுவ சதிப்புரட்சிக்கு எதிரமாக-
வும் இந்த வமாரம் ்பமாரிய ஆரப்்பமாட்-
டைங்கள் இடைம்வ்பற்றன. இரமாணு-
வத்தின எச்சரிக்யகயயயும் மீறிபய 
்க்கள் ஆரப்்பமாட்டைம் நடைத்தி வரு -
கின்றனர.  

இந்த இரமாணுவ சதிப்புரட்சிக்கு 
எதிரமாக ப்றகு் நமாடுகளின அழுத்-
தம் அதிகரித்துள்்ளது. மியன்மார 
மீது தயடைகய்ள வகமாணடுவருவது 
குறித்து ஐபரமாப்பிய ஒனறியம் எச்ச -
ரித்துள்்ளது.

மியன்மாரின அரசியல் பதற்றத்த
தணிக்க அண்டை நமாடு்கள் முயறசி ்யனவி திரு்ணக் 

கமா்த்தில் வசயத வீட்டு 
பவய்களுக்கு இழப்பீடு 
வழங்கும்்படி சீனமாவின 
விவமாகரத்து நீதி்ன்றம் 
ஒனறு தீரப்பு அளித்துள்-
்ளது. 

ஊதியம் வழங்கப்்படைமா -
்ல் வசயத பவய்களுக்-
கமாக அந்தப் வ்பணணுக்கு 
50,000 யுவமானகள் வழங் -
கப்்படைவுள்்ளது. 

இந்த வழக்கு வீட்டு 
பவய்களுக்கமான வ்பறு்தி ்பறறிய 
வ்பரும் விவமாதத்யத சமூக ஊடை-
கத்தில் உருவமாக்கியுள்்ளது. சி்ர 
இந்த இழப்பீட்டுத் வதமாயக மிகக் 
குய்றவமாக உள்்ளதமாக குறிப்பிட் -
டுள்்ளனர. 

சீனமாவில் அறிமுகப்்படுத்தப்்பட்-
டிருக்கும் புதிய சிவில் சட்டைத்திறகு 
அய்யபவ இந்தத் தீரப்பு வழங்கப்-
்பட்டுள்்ளது.   

நீதி்ன்ற ்பதிவுகளின்படி பசன 
என்ற வ்பயர வகமாணடை ஆடைவர 
ஒருவபர கடைந்த ஆணடு தனது 
்யனவியிடைம் விவமாகரத்துக் பகட்-
டுள்்ளமார. அவரகள் 2015 ஆம் 

ஆணடு திரு்ணம் புரிந்துள்்ளனர.   
ஆரம்்பத்தில் விவமாகரத்து வழங்க 
்றுத்த ்யனவி பினனர பசன 
வீட்டு பவய்கள் எதயனயும் வசய-
வதில்ய் எனறும் த்து ்கனில் 
வ்பறுப்புகள் எதயனயும் வசயவ-
தில்ய் எனறும் கூறி அதறகமாக நிதி 
இழப்பீடு பகட்டுள்்ளமார.   

பீஜிங்கின வ்பங்பசன ்மாவட்டை 
நீதி்ன்றப் இதறகு ஆதரவமாக 
தீரப்பு அளித்துள்்ளது. இழப்பீட்டுத் 
வதமாயகயுடைன ்மாதமாந்த ஜீவனமாம் -
ச்மாக 2,000 யுவமானகய்ள வழங்க 
கணவருக்கு உத்தரவிடைப்்பட்டுள்-
்ளது.    

வீட்டுவேலை பார்த்த 
மலைவிக்கு இழப்பீடு
சீன நீதிைன்்றம உத்தை்ரவு

ஈக்வபடைமாரில் இடைம்வ்பற்ற மூனறு 
வவவபவறு சிய்றச்சமாய் க்வரங்க -
ளில் குய்றந்தது 75 ப்பர உயிரிழந்து 
ப்லும் ்ப்ர கமாய்யடைந்திருப்்ப -
தமாக அதிகமாரிகள் வதரிவித்துள்்ளனர. 

குவமாயகுயில், கியுனகமா ்றறும் 
்டைகுங்கமா நகரங்களில் இடைம்வ்பற்ற 
இந்த க்வரங்களுக்கு ப்பமாட்டி 
குற்றக் கும்்பல்கப்ள கமாரணம் எனறு 
அதிகமாரிகள் குறிப்பிட்டுள்்ளனர. 

யகதிகள் துப்்பமாக்கிச் சூடு ்றறும் 
கத்திக்ளமால் தமாக்கப்்பட்டு வகமால்்ப்-
்பட்டிருப்்பதமாக உள்ளூர ஊடைகங்கள் 
வசயதி வவளியிட்டுள்்ளன. 

சிய்றச்சமாய்களுக்குள் இந்த இரு 
குழுக்களும் தய்ய் ப்பமாட்டி -
யில் ஈடு்பட்டிருப்்பதமாக ஈக்வபடைமார 
சிய்றச்சமாய் நிறுவன ்பணிப்்பமா-
்ளர எட்முணவடைமா வ்மானகமாபயமா 
வதரிவித்துள்்ளமார.  சிய்றச்சமாய -்
களின கட்டுப்்பமாட்யடை மீணடும் 
வகமாணடுவர அதிகமாரிக்ளமால் முடிந் -
திருப்்பபதமாடு அங்கு 800 ப்்திக 
வ்பமாலிஸமார நிய்நிறுத்தப்்பட்டுள் -

்ளனர. இந்தக் க்வரத்தினப்பமாது 
்ப் வ்பமாலிஸமாரும் கமாய்யடைந்த -
ப்பமாதும் ்பமாதுகமாப்பு தரப்பினரில் 
எந்த உயிரிழப்பும் ்பதிவமாகவில்ய் 
எனறு வ்மானகமாபயமா வதரிவித்தமார. 

சிய்றச்சமாய் கமாவ்ரகய்ள 
்பணயக் யகதிக்ளமாப் பிடித்த 
நிய்யில் கடைந்த திங்கட்கிழய் 
இரபவ இந்த க்வரங்கள் ஆரம்்ப -
்மாகியுள்்ளன. சிய்றச்சமாய்களுக்கு 
வவளியில் ்ப் அம்பு்னஸ் வண-
டிகளும் நிறுத்தப்்பட்டிருந்ததமாக 
உள்ளூர ஊடைகங்கள் வசயதி வவளி-
யிட்டுள்்ளன. 

ஈக்ேவ�ார சிலைச்ாலை 
கைேரஙகளில் 75 வபர பலி

இந்தியா மாலைதீவுக்கு க�ன்
இந்திய இரமாணுவ உ்பகரணங்கய்ள 

வமாங்க ்மாய்தீவு  பதசிய ்பமாதுகமாப்பு 
்பயடைக்கு (எம்.என.டி.எஃப்) 50 மில்-
லியன  வடைமா்ர கடைன உதவி வழங்-
கியுள்்ளது. சிஃப்வமாருவில் தய -்
நகர ்மாய்தீவுக்கு அருகிலுள்்ள 
கடைப்மார கமாவல்்பயடை  துய்றமுகத்-
திறகு இந்திய உதவி வழங்கப்்பட்-
டுள்்ளது, ்மாஸ் அட்படைமாலில் உள்்ள 
உதுரு தி்மா ஃ்பமால்்ஹு வுக்கு 100,000 
படைமாஸ் வகமாவிட் தடுப்பூசி  வழங்கப்-
்பட்டுள்்ளது. இயவ வவளிவிவகமார 
அய்ச்சர எஸ்.வஜயசங்கரின ்மாய -்
தீவுக்கமான  இரணடைமாவது ்பயணத்தின 
சி்றப்்பம்சங்க்ளமாக வி்ளங்குகின்றன.  
இந்த கடைன ்மாய்தீவு ்பமாதுகமாப்பு  
்பயடையமால் பதயவயமானதமாகக் கரு-
தப்்படும் உ்பகரணங்கய்ள வமாங்க 
்பயன்படுத்தப்்படும்.  கடைப்மார 
கமாவல்்பயடை ஒப்்பந்தத்யதப் வ்பமாறுத்-
தவயர, கப்்பல்கள், ்பழுது்பமாரப்பு  
்றறும் ்பரமா்ரிப்பு பிரிவு, ்பணியமா்ளர-
களுக்கமான ்பயிறசி வசதிகள் ்றறும்  
தங்குமிடை வசதிகய்ள வழங்குவயத 
அடிப்்பயடையமாகக் வகமாணடைது. இது 

துய்றமுகம் ் றறும் கப்்பல்துய்ற ஆகி-
யவறய்ற  உருவமாக்கும், ஆதரிக்கும் 
்றறும் ்பரமா்ரிக்கும். இதறகு மூனறு  
வருடைங்கள் எடுக்கும் எனறு எதிர-
்பமாரக்கப்்படுகி்றது, ப்லும் இந்தியமா  
கப்்பல்துய்றயில் உள்்ள உ்பகரணங்-
களுக்கமான ்பரமா்ரிப்பு உதவியய 15 
ஆணடுக்ளமாக வழங்க  உள்்ளது. ஆதமா-
ரங்கள் ஸ்ட்ரமாட் நியூஸிடைம் கூறியதமா-
வது: “HADR (்னிதமாபி்மான  உதவி 
்றறும் ப்பரழிவு நிவமாரணம்) ்றறும் 
கூட்டு EEZ (பிரத்திபயக வ்பமாரு்ளமா-
தமார  ்ணடை்ம்) கணகமாணிப்புக்கு 
வரும். இந்தியக் கப்்பல்களும் துய்ற-
முகத்யத  கட்டியவுடைன ்பதுங்கு 
குழி ்றறும் பசயவக்கு ்பயன்படுத்த 
முடியும்.

43 ஆபிரிக்க நாடுகளுக்கு 

13 பில்லியன் �ாைர க�னு்தவி
43 ஆபிரிக்க நமாடுகளுக்கு  

இந்தியமா கிட்டைத்தட்டை 13 பில்லி -
யன  வடைமா்ர கடைன வழங்கியுள் -
்ளது, 189  திட்டைங்கள் நிய்றவயடைந் -
துள்்ளன, ப்லும் 77 திட்டைங்கள் 
்பல்பவறு கட்டைங்களில்  உள்்ளன.  
எந்தவவமாரு அ்ளவிலும், இந்தியமா -
வின "அபிவிருத்தி கூட்டைமாணய்" 
ஆபிரிக்க  அரசமாங்கங்களுக்கு 
எந்தத் திட்டைங்களுக்கு முனனுரிய் 
அளிக்க பவணடும்  என்பயதத் 
பதரந்வதடுப்்பதறகமான வநகிழ்வுத் -
தனய்யய வழங்கியுள்்ளது, 

 "ஆபிரிக்கமாவில் இந்தியமாவின 
அபிவிருத்தி கூட்டு  ஒத்துயழப்பு 
பி.ஆர.ஐ (சீனமாவின வ்பல்ட் சமாய் 
முயறசி) அல்்து ்மார்ஷல்  திட்டைம் 
ப்பமான்றதல்்" எனறு வவளிவிவ -
கமார அய்ச்சின ப்ம்்பமாட்டு கூட் -
டைமாணய்  யகயமாளுதலின கூடுதல் 
வசய்மா்ளர அகிப்ஷ் மிஸ்ரமா 
ஸ்ட்ரமாட்நியூஸ் குப்ளமா்பலிடைம்  
வதரிவித்தமார.  "இது அவரகளின 
அபி்மாய்ஷகய்ளயும் அவரகளின 

முனனுரிய்கய்ளயும்  அடிப்்ப -
யடையமாகக் வகமாணடைது.  எங்க்ளமால் 
நிதியளிக்க ்றறும்  வழங்கக்கூடிய -
வறறிலிருந்து அவரகள் தீர்மானிக்கி -
்றமாரகள்-.  

அவரகள் எனன  விரும்புகி்றமார -
கள் என்பயத அவரகள் தீர்மானிக் -
கி்றமாரகள். ”   அபிவிருத்தி மூ்ம் 
மிகவும் வ்ள்மான ஆபிரிக்கமாயவ 
அயடைய பிரத்ர ப்மாடி  “10 வழி -
கமாட்டும் வகமாள்யககய்ள” வவளிப் -
்படுத்தியதில் இருந்து 2018 முதல்  
ஆபிரிக்கமா மீதமான இந்தியமாவின 
புதுப்பிக்கப்்பட்டை ்ன அழுத்தம்  
வதளிவமாகி்றது.  



பதுளை தினகரன் விசேட நிருபர்

மடுல்சீளமபபகுதியின் சிறிய உலக முடிவு 
மளலபபகுதியிலும், பதுளை – நாராங்-
களல மளல உச்சிப பகுதிகளிலும் உல்லா -
ேப பயணிகள் சேல்்வதற்கும், கூடாரங்கள் 
அளமத்து தங்கு்வதற்கும் தளட விதிககப -
பட்டுள்ைது.

பதுளை மா்வட்ட அபிவிருத்தி இளைப -
புக குழுவின் கூட்டம், பதுளை அரே சேய -
லகத்தில் சநற்றுமுன்தினம் நளடசபற்்ற 
சபாசத இநத முடிவு எடுககபபட்டிருப -
பதாக, இளைபபுக குழுத் தளல்வரும், 
பதுளை மா்வட்ட பாராளுமன்்ற உறுபபி -
னருமான சுதர்ேன சதனிபிட்டிய சதரிவித் -
தார்.

இளைபபுக குழுத் தளல்வர் சுதர்ேன 
சதனிபிட்டிய ஊடகங்களுககு கருத்து சதரி -
விகளகயில், 'கடநத 6ஆம் திகதி தினுர 
விஜயசுதநதர என்்ற ஊடகவியலாைர், 
சிறிய உலக முடிள்வப பார்ககச் சேன்று, 
1200 அடி பள்ைத்தில் விழுநது பலியா -
னார். இ்வர் தனது நணபர்கள் 12 சபருடன் 
மளல உச்சிககு சேன்று கூடாரம் அளமத்து 
தங்கியிருநதனர். கடுங்குளிரான காலநிளல -

யினால், அ்வர்களுககு மளல உச்சியில் 
இருகக முடியாமல் கீழி்றங்கினர். அவ் 
ச்வளையில் 1200 அடி பள்ைத்தாககில் 
தினுர விஜயசுநதர விழுநது உயிரிழநதுள் -
ைார். 

இளதத் சதாடர்நது, எடுககபபட்ட முடி -
விற்களமய உல்லாேப பயணிகள் எ்வரும், 
சிறிய உலக முடிவு மளலபபகுதியில் கூடா -
ரங்கள் அளமத்து தங்கியிருபபதற்கு பூரை 
தளட விதிககபபட்டுள்ைது. அத்துடன் இத் -
தளகய கூடாரங்கள் அளமத்து உல்லாேப 
பயணிகள் தங்கு்வதால், அபபகுதிசயங் -
கும் சூழலும் மாேளடகின்்றன.

அத்துடன், பதுளை – நாராங்களல 
மளலபபகுதிககு உல்லாேப பயணிகள் 
சேல்்வதற்கும், கூடாரங்கள் அளமத்து 
தங்கு்வதற்கும் தளடகள் விதிககபபட் -
டுள்ைன.  நாராங்களல மளலபபகுதியில் 
64 ்வளகயிலான மரங்கள், 24 ்வளகயி -
லான சேடி, சகாடிகள், 22ற்கு சமற்பட்ட 
மூலிளக ்வளககள் நிள்றநது காைபபடு -
கின்்றன.

இநநிளலயில், உல்லாேப பயணிகைாக, 
மளலயுச்சிககு சேல்ச்வார், ்வனப பகு -
திககு சேதம் விளைவிபபதுடன், அங்குள்ை 

அளமதியான சூழளலயும் மாேளடய சேய் -
கின்்றனர்.  ்வரலாற்றுப சபருளம சகாணட  
மளலபபகுதிகளை பாதுகாகக ச்வணடிய 
பாரிய சதள்வ எமககு ஏற்பட்டுள்ைது.

அத்துடன், நாராங்களல மளல உச்சியிலி -
ருநது 142 நீர் ஊற்றுககள் காைபபடுகின் -
்றன. 

இந நீரூற்றுககளிலிருநது ச்வளிசயறும் 
நீர், சமாரசகால்ல ஓயா, அம்பகா ஓயா, 
பதுளை ஓயா, உமா ஓயா ஆகிய ஆறுகளு -
டன் ேங்கமமாகின்்றன. 

பல்களலககழகப சபராசிரியர் குழுவி -
னர், சூழலியலாைர்கள் ஆகிசயார் சமற் -
சகாணட ஆய்வுகளிலிருநது சமற்கணட 
விடயங்கள் சதரிய ்வநதுள்ைன.  

ஊ்வா மாகாை சுற்றுலா துள்ற அளமச்சு, 
உல்லாேப பயணிகள் ேளப ஆகிய்வற்றின் 
அனுேரளைகளுடன், இரு மளலபபகுதிக -
ளையும் பராமரிககவும், பாதுகாபபு அரண -
கள் அளமககவும், உட்கட்டளமபபு ்வேதி -
களை ஏற்படுத்தவும் துரித நட்வடிகளககள் 
எடுககபபட்டு ்வரு்வதாகவும், பதுளை 
மா்வட்ட அபிவிருத்தி இளைபபுககுழுத் 
தளல்வர் சுதர்ேன சதனிபிட்டிய சதரிவித்-
தார்.

மடுல்சீமம 

சிறிய உலக முடிவு மலலப்பகுதியில்
கூடாரஙகள் அலமத்து தஙக தலட
உல்லாச பயணிகளலால வனபபகுதிக்கு சசதம்

(ஹற்்றன் சுழற்சி நிருபர்)

டிகசகாயா ஆதார ள்வத்தியோ-
ளலயில் ச்வளிசநாயாைர் சிகிச் -
ளேபபிரிவு டிஜிட்டல் மயபப-
டுத்தபபட்டுள்ைது.

இலங்ளகயிலுள்ை பிரதான 
ள்வத்தியோளலகளில் சிகிச்ளேசப-
்ற்வரும் சநாயாளிகள் சதாடர்பான 
தக்வல்கள் கைனி மயபபடுத்தப-
பட்டு ்வருகின்்றன.

சகாழும்பு சதசிய ள்வத்திய-
ோளல உட்பட பிரதான நகரங்-

களில் உள்ை ள்வத்தியோளலகளில் இநத 
நளடமுள்ற பின்பற்்றபபடுகின்்றது. தர-
வுகள் பதிவுசேய்யபபட்ட பின்னர், அது 
சதாடர்பில் சநாயாளிகளுககு 'சுகாதார 
சேள்வ அணுகல் அட்ளட'சயான்று ்வழங் -
கபபடுகின்்றது.

அநத அட்ளடளய சகாணடுசேன்்றால் 
ள்வத்தியர்களுககு மருத்து்வ சேள்வளய 
்வழங்கு்வதற்கு இலகு்வானதாக இருக -

கும். சநாயாளிகள் சதாடர்பான தக்வல்கள் 
கைனியில் இருககும். அநத ்வளகயில் 
நு்வசரலியா மா்வட்டத்தில் டிகசகாயா 
ள்வத்தியோளலயும் டிஜிட்டல் மயபப-
டுத்தபபட்டுள்ைது. ச்வளிசநாயாைர்கள் 
சிகிச்ளேபபிரிவு மற்றும் கிளினிக ்வரும் 
சநாயாளிகளுககு குறித்த அட்ளட ்வழங்கப-
படவுள்ைது.மருத்து்வ ஆய்வு அறிகளககள் 
உட்பட பல ஆ்வைங்கள் கைனி மயபபடுத்-
தபபடும். இதன்படி சிகிச்ளேசப்ற ்வருப்வர்-
கள் குறித்த அட்ளடளய மட்டும் சகாணடு-
்வநதால் சபாதுமானதாக இருககும்.

நு்வசரலியா மா்வட்டத்தில் மாகாைேளப-
யால் நிர்்வகிககபபடும் ள்வத்தியோளல -
சயான்று இவ்்வாறு டிஜிட்டல் மயபபடுத்-
தபபடு்வது இதுச்வ  முதல் ேநதர்பபம்  என 
டிகசகாயா ள்வத்தியோளலயின் ள்வத்தியர்-
கள் சதரிவித்தனர்.

டிஜிட்டல் மயப்படுத்தப்பட்ட 
டிக்கோயோ ஆ்தோர வைததியசோவை

சநாட்டன் பிரிட்ஜ் நிருபர்

ந ா ்வ ல ப பி ட் டி ய 
ச்வஸட்சஹால் சதாட்-
டத்ளதச் சேர்நத பழனி-
யாணடி நர்மதா உமாராணி 
அணளமயில் மா்வட்ட 
நீதிமன்்ற நீதிபதி சீ.மீசகா-
டவின் முன்னிளலயில் 
கணடி மா்வட்ட நிர்்வாக ேமாதான நீத்வானாக 
ேத்திய பிரமாைம் சேய்து சகாணடார். பழ-
னியாணடி ராசஜஸ்வரியின் மகைான இ்வர் 
ஆரம்ப கல்விளய  ச்வஸட்சஹால் தமிழ் 
வித்தியாலயத்திலும். உயர் கல்விளய நா்வ-
லபபிட்டிய கதிசரேன் மத்திய கல்லூரியிலும் 
கற்றுக சகாணடார் .சி்றநத ேமூக சேள்வயாை-
ரான இ்வர் தற்சபாது நா்வலபபிட்டி இலங்ளக 
சதாழிலாைர் காங்கிரஸின் மகளிர் பிரிவின் 
சிசரஷட இளைபபதிகாரியாக கடளமயாற்-
றுகின்்றளம குறிபபிடத்தககது.

ஹற்்றன் சுழற்சி நிருபர்  சநாட்டன் 
பிரிட்ஜ் நிருபர்

திம்புள்ை பத்தளன சபாலிஸ பிரி-
வுககுட்பட்ட  சகாட்டகளல சமபீல்ட் 
சலாககில்  சதாட்ட 
சதயிளல மளலயில் 
இ்றநத நிளலயில் 
சிறுத்ளத ஒன்றின் 
ேடலம் மீட்கபபட்-
டுள்ைது.

சதயிளல மளலயில் 
ச்வளல சேய்துசகாண-
டிருநத சதாழிலாைர்-
கள் திம்புள்ை பத்தளன சபாலிஸாருககு ்வழங்கிய 
தக்வலுககளமய சநற்று காளல 10.30 மணிய-
ைவில் சிறுத்ளதயின் ேடலத்ளத சபாலிஸார் 
மீட்டுள்ைனர் .

கடநத சில தினங்களுககு முன்னர் குறித்த 

சிறுத்ளத  ஹற்்றன் நு்வசரலியா 
பிரதான வீதியில் சேன்்ற ்வாகனங்களில் 
சமாதுணடு இ்றநதிருககலாம் எனவும் 

சபாலிஸார் ேநசதகிககின்்றனர். மூன்று 
அடி நீைமுள்ை குறித்த சிறுத்ளதயின் ேட-
லத்ளத  நல்லத்தணணி விலங்கு அதிகாரிக-
ளிடம் ஒபபளடககவுள்ைதாகவும் திம்புள்ை 
பத்தளன சபாலிஸார் சதரிவித்தனர்.

்மபீல்ட ்்தோட்டததில் சிறுதவ்தயின் ச்டைம் மீடபு

(எம்.ஏ.அமீனுல்லா )

கணடி - குணடோளல  ஸ்ரீ நசரநதிர-
சிங்க கலாபுராவில் உள்ை பாரம்பரிய  
ளகவிளனஞர்களின்    நிலங்களுககு 
காணி உறுதி  பத்திரங்களை  ்வழங்கும் 
பணிளய விளரவுபடுத்த அரோங்கம் 
நட்வடிகளக எடுத்துள்ைதாக கணடி 
மா்வட்ட சேயலாைர்  ேநதன சதன்ன -
சகான் சதரிவித்தார்.

கணடி ்வராஹாசதன்ன பிரசதேத்தில் 
(22)  உற்பத்தி சபாருட்களை ேநளதபப-
டுத்தும்  நிகழ்ச்வான்றில்  கலநதுககாசணடு கருத்து 
சதரிவிககும்  சபாது அ்வர் சமற்படிவிடயத்ளத சதரி-
வித்தார்.

இதுசதாடர்பில் அ்வர் கருத்து சதரிவிகளகயில்,
காணி உறுதிபபத்திரங்களை  ்வழங்க சதள்வயான 

அளனத்து ஏற்பாடுகளும் சேய்யபபட்டு, ஜனாதி-
பதி சகாட்டாபய ராஜபக ஷவின் பரிநதுளரககாக 
ச்வணடி, இறுதி அறிகளக ேமர்பபிககபபட்டுள்ைது.

பாரம்பரிய களல ஆற்்றல் சகாணட 183 
குடும்பங்கள் கடநத 1963ஆம் ஆணடு 
கணடி   குணடோளல  ஸ்ரீ நசரநதிரசிங்க 
கலபுராவில் குடிசயறினர்.   இநத ஆரம் -
பகால குடியிருபபாைர்கள்    விபூஷண, 
ேகர்வர்த்தி, ஜனவிபுஷைா விருதுகளை   
சபற்்ற களலஞர்கள்  ஆ்வர்.    இத்தளகய 
குடிசயற்்றங்கள் இநத கிராமத்தில் 1963, 
1978 மற்றும் 1983 ஆம் ஆணடுகளில் 
மூன்று கட்டங்கைாக நடநதன, ஆனால் 
இது்வளர அ்வர்கள் தங்கள் நிலங்களுக-
கான  காணி உறுதிபபத்திரங்களை சபற்றி-

ருககவில்ளல எனவும் சேயலாைர் சமலும் சதரிவித்-
தார்.

ச்வகுஜன ஊடகங்கள் மற்றும் தக்வல் அளமச்-
ேர் சகசஹலியா ரம்புகச்வல்ல; மத்திய மாகாை  
ஆளுநர் லலித் யூ. கமசக, குணடோளல  பிரசதே 
சேயலாைர் ேமநதி நாகஹத்சதன்ன குணடேளல  
பிரசதே ேளபத் தளல்வர் ரஞேன அகமீமன உள்ளி-
டட பலர் கலநதுசகாணடனர்.

ஸ்ரீ நரேந்திேசிங்க ்கலாபுோ ம்கவிமைஞர்களின்
நிலங்களுக்கு ்காணி உறுதி்கள் வழங்க நடவடிக்ம்க

சமாதாை நீதவாைா்க
சத்திய பிேமாணம்

(எம்.ஏ.அமீனுல்லா)

கணடி சதசிய ள்வத்தியோளல மகபசபற்று  
ள்வத்திய நிபுைருககு    மருத்து்வ ேளபயினால் 
்வழங்கபபட்டுள்ை  பதிவு எணளை சமாேடி சேய்த 
சபண ஒரு்வர் குற்்றத்தடுபபுபபிரிவினரால் ளகது 
சேய்யபபட்டுள்ைார்.

 கணடி சதசிய ள்வத்தியோளல மகபசபற்று  
ள்வத்திய நிபுைருககு    மருத்து்வ ேளபயினால் 
்வழங்கபபட்டுள்ை  பதிவு எணளை பயன்படுத்தி 
கம்பஹா பகுதியில் பல சிகிச்ளே ளமயங்களை 

நடாத்தி  சநாயாளிகளுககு சிகிச்ளே அளித்து  பைம் 
ேம்பாதித்துள்ைதாக சதரிய ்வநதுள்ைது.

மகபசபற்று (Obstetrics and Gynecology)  ள்வத்திய  
நிபுைர் டாகடர் சகௌேல்யா சஹட்டியாராச்சி  சபாலி-
ஸாருககு அளித்த  முள்றபபாட்ளடயடுத்து  ேநசதகந -
பர் கம்பஹாவில் ள்வத்து ளகது சேய்யபபட்டுள்ைார்.

சமலும்  ேநசதக நபர் ,  தனது புளகபபடத்ளதப 
பயன்படுத்தி கலிசபானியா பல்களலககழகத்தில் 
கல்வி கற்்றதாக  த்வ்றான தக்வல்களை ச்வளியிட்டுள்-
ைதாகவும் சபாலிஸ  விோரளைகளின் மூலம்  சதரிய 
்வநதுள்ைது.

 (நு்வசரலியா  தினகரன் நிருபர்)

நு்வசரலியா இநது  கலாோர  சபரள்வ-
யின் 30 ஆ்வது ்வருட நிள்றவு முத்து 
விழா நிகழ்வின் ஒரு அங்கமாக நு்வசர-
லியா மா்வட்டத்திலுள்ை மாை்வ மாை-
விகளுககான பல்களலககழக புலளமப 
பரிசில் ்வழங்கும் நிகழ்வு இடம்சப்ற-
வுள்ைது.  இநது கலாோர. சபரள்வயின் 
தளல்வர் இரா. பாலகிருஸைன் தளல-
ளமயில் எதிர்்வரும் மார்ச் மாதம்14 
ஆம் திகதி ஞாயிற்றுககிழளம காளல 
10 மணிககு நு்வசரலியா சபாது நூலக 
சகட்சபார் கூடத்தில் இநநிகழ்வுகள் 
நளடசபறும்.

சபரள்வயின் தளல்வர் இரா. பாலகி-
ருஸைனின் முயற்சியால்  புலளமப பரி-
சில்கள் ்வழங்கபபடுகின்்றன.  

நு்வசரலியா மா்வட்டத்தில்  
சபற்ச்றாளர இழநத மாை்வ மாை-
விகளுககும்,   ்வறுளம சகாட்டின் கீழ் 

்வாழும் மாை்வ மாைவிகளுககும் 
இநதப புலளமப பரிசில் நிதி ்வழங்கப-
படும்.

 விசேடமாக நு்வசரலியா இநது கலா-
ோரப சபரள்வயின் ஸ்ரீ விச்வகானநத 
அ்றசநறி பாடோளலயில் கல்வி கற்்ற 
மாை்வ மாைவிகளுககு முன்னுரிளம 
்வழங்கபபடும்.

புலளமப பரிசில் சப்ற தகுதியுளடய-
்வர்கள் எதிர்்வரும் மார்ச் மாதம் 5 ஆம் 
திகதிககு முன்னர் சேயலாைர், நு்வசர-
லியா இநது கலாோரப சபரள்வ, இலக-
கம் 30 கணடி வீதி, நு்வசரலியா. என்்ற 
முக்வரிககு முழு விபரங்களுடன் விண-
ைபபிகக ச்வணடும். விணைபபதாரர்-
களுககான சநர்முக பரீட்ளே எதிர்்வரும் 
மார்ச்10 ஆம் திகதி புதன் கிழளம 
நளடசபறும். இது சதாடர்பாக 
சமலதிக விபரங்களை 0773179138 
என்்ற சதாளலசபசியுடன் சதாடர்பு 
சகாணடு சதரிநதுசகாள்ைலாம்.

பல்்கமலக்்கழ்க புலமமப் பரிசில்
திடடத்துக்கு விணணப்பம் ர்காேல்

உல்க மேபுரிமம படடியலில்
ம்காவம்ச புத்த்கம்
(ஏ.அமீனுல்லா)

சபராதளன பல்களலககழக நூலகத்-
தில் உள்ை மகா்வம்ே புஸசகாலா புத்த-
கம்  ஐககிய நாடுகளின்  கல்வி அறிவி-
யல்  மற்றும் பணபாட்டு அளமபபான       
யுசனஸசகா்வால் உலக  மரபுரிளம பட் -
டியலில் உட்படுத்த தீர்மானிககபபட்டுள்-
ைதாக சபராதளன பல்களலககழகத்தின் 
துளை ச்வநதர் சபராசிரியர்  உபுல் திஸாநா-
யகக சதரிவித்தார்.

மகா்வம்ேத்தின் அளனத்து பகுதிக-
ளையும் உள்ைடககிய பளன ஓளல புத்-
தகங்களின் சதாகுபளப பார்ள்வயிட்ட 
யுசனஸசகா பிரதிநிதிகள் திருபதி அளடந-
துள்ைதாகவும்,  அளத உலக பாரம்பரிய 
பட்டியலில் சேர்கக நட்வடிகளக எடுககபப-
டும் என்று சதரிவித்துள்ைதாகவும் சபராசிரி-
யர் சமலும் குறிபபிடடார்.

சபராதளன பல்களலககழக நூலகத்-
தின்  நூற்சேர்களகககு 100ஆ்வது ஆணடு 
நிள்றள்வக குறிககும் ்வளகயில் பல்க-
ளலககழக நூலக சகட்பசபார் கூடத்தில்  
சநற்றுமுன்தினம் (23) நளடசபற்்ற ஊடக-
வியலாைர் ேநதிபபிசலசய  துளைச்வநதர் 
சமற்படி தக்வளல சதரிவித்தார். 

சபராதளன பல்களலககழக துளை-
ச்வநதர் சபராசிரியர் பராகரம  கருைா-
ரத்ன மற்றும் நூலகர் ஆர்.மசகஸ்வரன் 
ஆகிசயார் இநத ஊடக ேநதிபபில்  கலநது 
சகாணடனர்.

(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)

இரத்தினபுரி மா்வட்டத்தில் 
மணேரிவு அபாய எச்ேரிகளக 
விடுககபபட்டுள்ை பகுதிகளி -
லிருநது சபரும்பாலான மககள் 
ச்வளிசய்ற மறுபபதால் அதிகா -
ரிகள் சபரும் அசேைகரியங்க -
ளுககு முகம்சகாடுககின்்றனர்.

துள்றோர் நிபுைர்கள் மற்றும் 
அதிகாரிகைால்  இனங்காைப -
பட்டு மணேரிவு இடம்சபறும் 
இடங்கசைன அளடயாைம் 
காைபபட்ட  பிரசதேங்களிலி -
ருநது மககளை ச்வளிசயறுமாறு 
அறிவித்தல்கள் எச்ேரிகளககள் 
்வழங்கபபட்டுள்ைன.

எனினும் இ்வர்கள் பல்ச்வறு 
காரைங்களை கூறி இவ்விடங் -
களிலிருநது ச்வளிசய்ற மறுபப -

தாக அதிகாரிகள் சுட்டிககாட்டு -
கின்்றனர்.

எனினும் மணேரிவு அச்சுறுத் -
தல் பகுதிகளில் நளட முள்றப -
பிரச்சிளனகளை அனுபவிககும் 
மககளுககுப சபாருத்தமான 
இடங்களை ்வழங்காளமயினால் 
இ்வர்கள் இவ்்வாறு நடநது சகாள் -
்வதாக பாதிககபபட்ட்வர்கள் தரப -
பில் சதரிவிககபபடுகி்றது

மணேரிவு அனர்த்தங்கள் இடம் -
சபற்்ற ேநதர்பபங்களில் பாதிககப -
பட்ட்வர்களுககு மாற்றுககாணிகள் 
்வழங்கபபட்ட சபாதிலும் அச்சு-
றுத்தலான இடங்களிலிருநது பலர் 
ச்வளிசய்றாது இரணடு இடங்களை -
யும் அபகரித்து ்வரு்வதனால் இப-
பிரச்சிளனளய தீர்பபதில் முட்டுக -
கட்ளட  நிலவு்வதாக அதிகாரிகள் 
குற்்றஞோட்டுகின்்றனர்.

மணசரிவு அ்போய ்பகுதிகளிலிருந்து  
வைளி்யற மறுககும் மககள்
அதிகலாரிகள் அசசளகரியம்

மகப்்பற்று வைததிய நிபுணரின்
்பதிவு எணவண ்பயன்்படுததி ்மோசடி

பேள்ற  நிருபர்

 பிபிசலகம கிராமத்திலிருநது அனுமதிபத்திரமின்றி 
ேட்டவிசராதமாக பதுளைககு கடத்தி ்வரபபட்ட 8 
பசுககளையும் , ,கடத்தலுககாக பயன்படுத்தபட்ட 
சலாறிளயயும் பேள்ற சபாலிஸார் சநற்று முன்தினம் 
ளகபபற்றியுள்ைனர். பதுளை- பேள்ற வீதி 10ஆம் 
கட்ளட பகுதியில் ள்வத்து பேள்ற சபாலிஸார்  பசுக -
களை ளகபபற்றியுள்ைனர். இதன்சபாது  சலாறியின் 
ோரதியும் அ்வருடன் இருநத நபரும் ேநசதகத்தின் 

சபரில் ளகது சேய்யபபட்டு விோரளைககு உட்படுத் -
தபபட்டு ்வருகின்்றனர்.         பசுககள் பிபிசலகமயிலி -
ருநது பதுளைககு இள்றச்சிககாக ச்வட்டும் சநாககில் 
சகாணடு சேல்லபபட்டளம  ஆரம்பககட்ட விோர-
ளையின் சபாது  சதரிய்வநதுள்ைது. பேள்ற சபாலிஸ 
நிளலயத்தின் உதவி சபாலிஸ  பரிசோதகர் பி.ஐ.பிரி -
யநத ோமிநத, ோர்ஜன்ட் அஞசுல இசுரு குமார குழுவி -
னருககு கிளடத்த இரகசிய தக்வளல அடுத்சத இகக -
டத்தல் முயற்சி முறியடிககபபட்டுள்ைது. 

இவறச்சிககோக ்பசுககவை க்டததிய இருைர் வகது
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யாழ். ெல்கமைக்்கழ்கத்தின் 35 ஆவது பொதுப ெட்டைளிபபு விழா நேற்று ஆ்ரமெைானது. இந்தப ெட்டைளிபபு விழாவில  யாழ். ெல்கமைக்்கழ்க நவந்தர் ்தம்கசார் நெ்ராசிரியர் எஸ். ெத்ைோ்தன் ்தமைமை ்தாங்கி ெட்டங்்கமையும, ்தம்கமைச் சான்றி்தழ்்கமையும வழங்கினார்.     
ெல்கமைக்்கழ்கத் துமைநவந்தர் நெ்ராசிரியர் சி. சிறிசற்குை்ராஜா, வவுனியா வைா்க மு்தலவர் ்கைாநிதி ரி. ைங்்கநைஸ்வ்ரன், ெதிவாைர் வி. ்காண்டீென், நிதியாைர் எஸ். சுந்ரஷ்குைார், நூை்கர் சி. ்கலெனா ைற்றும பீ்டாதிெதி்கள், துமைத் ்தமைவர்்கள், நெ்ராசிரியர்்கள், விரிவு -
ம்ரயாைர்்கள் உடெ்ட ெைர் ்கைநது ப்காண்்டனர்.    ப்காவிட 19 நிமைமை்கமைக் ்கருத்தில ப்காண்டு இறுக்்கைான சு்கா்தா்ர ேம்டமுமை்களு்டன் இந்தப ெட்டைளிபபு விழா இ்டமபெற்ைது.  (ெருத்தித்துமை விநச்ட நிருெர், ஐ.சிவசாந்தன்)

சுகாதார சேவை நியமனஙகளுக்கு 
எதிராக பணிப்புறக்கணிப்பு
வவுனியா விசேட, ஓமந்தை விசேட 
நிருபர்கள்  

ஒரு இலடேம் சவ்லவாய்ப் -
பில் ததைரிவு தேய்யப்படடவர்க்ை 
சு்காதைார சே்வக்குள் நியமிப்ப -
தைற்கு எதிரப்பு ததைரிவித்து வவுனியா 
்வத்தியோ்லயின் சு்காதைாரப்பணி 
உதைவியாைர்கள்  சேற்று பணிப்பு -
றக்்கணிப்்ப முன்தனெடுத்தைதுடன் 
வவுனியா தபாது ்வத்தியோ -
்லக்கு முன்பா்க ஆரப்பாடடம் 
ஒன்றிலும் ஈடுபடடனெர.  

இதைன்சபாது ்கருத்து ததைரிவித்தை 
அவர்கள்,  

மு்றயற்ற வ்்கயிசலசய குறித்தை 
நியமனெங்கள் வழங்கப்படவுள்ைனெ. 
இவர்க்ை விட அனுபவமானெ 
பலர, பலவருடங்கைா்க ்வத்திய-
ோ்ல்களில் பணிபுரிநது வருகின்ற-
னெர.   

இசதைசவ்ை சு்காதைாரபணி உதைவி -
யாைர்கைா்க பணிபுரிநதை பலருக்கு 
நிரநதைர நியமனெங்கள் கூட இன்னும் 
கி்டக்்கவில்்ல.   

தைற்சபாது நியமிக்்கப்படவுள்ை-
வர்களிற்கு அடிப்ப்ட ேம்பைம் 
எங்க்ை விட அதி்கமா்க உள்ைது. 
எனெசவ இது ஆடசேரப்பு விதிமு -

்ற்களிற்கு எதிரானெ ஒரு தேயற்-
பாட்கசவ ோம் பாரக்கின்சறாம். 
எனெசவ ஒரு இலடேம் சவ்ல-
வாய்ப்பில் உள்ளீரக்்கப்படும் ஊழி -
யர்கள் சு்காதைார து்றக்கு சதை்வ-
யில்்ல. அல்லது அதை்னெ நீதியானெ 
மு்றயில் முன்தனெடுக்்கசவண்டும் 
என்றனெர.  

ஆரப்பாடடத்தில் ஈடுபடடவர-
்கள் சு்காதைார ஊழியர்க்ை புறக்்க-
ணிக்்காசதை, எமது உரி்ம்ய எமக் -
குவழஙகு, மு்றயற்ற நியமனெம் 
சவண்டாம், மனெஅ்மதியுடன் 

பணிதேய்யவிடு, ்கட்ம ஒழுங்்க 
சீரகு்லக்்காசதை சபான்ற வாே்கங-
்கள் எழுதிய பதைா்தை்க்ை ஏநதியி-
ருநதைதுடன், ச்காேங்க்ையும் எழுப்-
பியிருநதைனெர.   

இவர்கைது பணிப்புறக்்கணிப்பு 
சபாராடடம் ்காரணமா்க ்வத்திய-
ோ்லயின் சோயாைர்கள் பல்சவறு 
சிரமங்க்ை எதிரத்காண்டிருநதைனெர.  

இவர்கைது பணிப்புறக்்கணிப்பு 
சபாராடடம் ்காரணமா்க ்வத்திய-
ோ்லயில் சோயாைர்கள் பல்சவறு 
சிரமங்க்ை எதிரத்காண்டிருநதைனெர.  

வர்த்தக நிலைய உரிலையாளரகள் 
ஊழியரகளுக்கு பி.சி.ஆர பரிச�ா்தலை  
ஓமந்தை விசேட , வவுனியா விசேட 
நிருபர்கள்  

வடமா்காணத்தில்  த்காசரானொ 
ததைாற்றாைர்கள் அதி்கரித்து வரு -
கின்ற நி்லயில் வவுனியா மாவட-
டத்்தை த்காசரானொ ததைாற்றிலிருநது 
பாது்காக்கும் தபாருடடு வவுனியா 
பிராநதிய சு்காதைார சே்வ்கள் 
தி்ணக்்கைத்தினொல் பி.சி.ஆர 
பரிசோதை்னெ்கள் ஆரம்பிக்்கப்பட-
டுள்ைது. பி.சி.ஆர பரிசோதை்னெ-
்கள் வவுனியா சு்காதைார ்வத்திய 
அதி்காரி பணிம்னெயில் சேற்று (24) 
்கா்ல ததைாடக்்கம் மதியம் வ்ர 
இடம்தபற்றது.

   ்கடநதை ஜனெவரி மாதைம் வவுனி-
யாவில் படடாணிச்சூரில் ்கண்டு-
பிடிக்்கப்படட த்காசரானொ ேமூ்கப்-
பரவ்லயடுத்து வவுனியா ே்கரம் 
முடக்்கப்படடு வரத்தை்க நி்லயங-
்களில் பணியாற்றியவர்களுக்கு 
த்காசரானொ பரிசோதை்னெ்கள் 
முன்தனெடுக்்கப்படடிருநதைது. இந-
நி்லயில் பலருக்கு ததைாற்று ஏற் -
படடிருநதைது ்கண்டுபிடிக்்கப்படடு 
தைனி்மப்படுத்தைல் ேடவடிக்்்க 

சமற்த்காள்ைப்படடது.    அவர-
்களுடன் தேருஙகி பழகியவர்கள் 
ததைாடரபுபடடவர்கள் மற்றும் வரத்-
தை்க நி்லயங்களில் பணியாற்றியவர-
்களுக்கு பி.சி.ஆர . பரிசோதை்னெ்கள் 
முன்தனெடுக்்கப்படடிருநதைது. இநநி-
்லயில் தைற்சபாது வட மா்காணத்-
தில் ஏற்படடுள்ை த்காசரானொ பர-
வ்லயடுத்து மீண்டும் ே்கரிலுள்ை 
வரத்தை்கர்களுக்கு ததைாற்று ஏற்பட-
வாய்ப்புக்்கள் ்காணப்படுவ்தைய-
டுத்து  வவுனியா வரத்தை்கர ேங்கம், 
வவுனியா சு்காதைார ்வத்திய அதி்கா-
ரி்கள் பணிம்னெயுடன் இ்ணநது 
சேற்று வவுனியா ே்கரிலுள்ை வரத்தை-
்கர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு  பி.சி.
ஆர பரிசோதை்னெ்கள் முன்தனெடுத்-
தைது . 

ே்கர வரத்தை்கர்களுக்கு சுழற்சி 
மு்றயில் பி.சி.ஆர பரிசோதை்னெ  
சமற்த்காள்ளும் மு்கமா்க முதைலாம் 
குறுக்குத்ததைரு வரத்தை்க நி்லயங்கள் 
மற்றும்  ே்கரின் சில வரத்தை்க நி்ல-
யங்கள் ஆகியவற்றின் உரி்மயா-
ைர்கள், ஊழியர்களுக்கு  இவவாறு 
பி.சி.ஆர பரிசோதை்னெ சமற்த்காள்-
ைப்படடது.  

இைக்குைதி அனுைதியால விமையில வீழ்ச்சி

அறுவலை ச�யயபபடை உளுநல்த  
உைன் �நல்தபபடு்த்த அறிவுறு்தது  
 வவுனியா விசேட நிருபர  

ோடடில் உளுநது இறக்குமதிக்கு 
அரோங்கத்தினொல் அனுமதி வழங -
்கப்படடுள்ைதைால் உளுநது தேய் -
்்கயாைர்கள் தைமது உற்பத்தி்க்ை 
பதுக்்காது உடன் ேந்தைப்படுத்து -
மாறு வவுனியா மாவடட ்கமக்்காரர 
ஒழுங்க்மப்புக்்களின் ேம்சமைம் 
ச்காரிக்்்க விடுத்துள்ைது.   

ேம்சமைம் வழஙகிய ஊட்க அறிக் -
்்கயிசலசய சமற்குறிப்பிடட 
விடயம் ததைரிவிக்்கப்படடுள்ைது. 
அதில் சமலும் ததைரிவிக்்கப்படடுள் -
ைதைாவது,     இலங்்க அரோங்கம் 
உளுநதின் ச்கள்வி்யக் ்கருத்திற் -
த்காண்டு இறக்குமதி தேய்வதைற்்கானெ 
அனுமதி்ய இறக்குமதியாைர்க -
ளுக்கு வழஙகியுள்ைது.

இறக்குமதியாைர்களினொல் விநி -
சயாகிக்்கக் கூடிய உச்ே வி்லயா -
னெது 640 ரூபா வ்ர இருக்்கலா -
தமனெ அறியப்படுகின்றது.     இதைன் 
அடிப்ப்டயில் எதிர்காலத்தில் 

உளுநதின் சில்ல்ற வி்ல 750ரூபா 
ததைாடக்்கம் 800 ரூபாய்க்கு இ்டப் -
படடதைா்கசவ இருக்கும். எனெசவ 
உளுந்தை ேந்தைக்கு விடாது அதி்க 
வி்லக்கு விற்்க ்காத்திருக்கும் விவ -
ோயி்கள் எதிர்காலத்தில் ேடடம்ட -
யக் கூடிய வாய்ப்பு்கள் உண்டு.   

இசதைசவ்ை வி்தை உளுந -
துச் தேய்்்கக்்கா்க வி்தையி்னெ 
வி்தை்கள் உற்பத்தித் தி்ணக்்கைத் -
தில் தபற்ற விவோயி்கள் மீை வி்தை 
உளுந்தை தைரத்தின் அடிப்ப்ட -
யில் 870 – 920 ரூபாவிற்்க குறித்தை 
தி்ணக்்கைத்திற்கு விற்்க இயலும்.   

 இதுவ்ர வி்தை உளுநதிற்்கானெ 
சதை்வயின் 1/3 கி்டக்்கப் தபற் -
றுள்ைதைா்கவும் வி்தை உளுநது்க்ை 
மீைச் தேலுத்தைாதைவர்களுக்்கானெ 
ேலு்்க்கள் எதிர்காலத்தில் மட -
டுப்படுத்தைப்படும் என்பதை்னெயும் 
குறித்தை தி்ணக்்கைம் ்கவனெத்திற்கு 
த்காண்டு வருகிறது எனெவும் அவ 
ஊட்க அறிக்்்கயில் ததைரிவிக்்கப் -
படடுள்ைது.   

வவுனியா ைாவட்ட ்கைக்்கா்ரர் ஒழுங்்கமைபபுக்்களின் சமநைைனம   

ஊழியர பணிப பகிஷகரிபபால் ச�ாயாளரகள் அவதி
கிளிதோச்சி குறூப் நிருபர  

கிளிதோச்சி மாவடட 
்வத்தியோ்லயில் சேற்று   
சு்காதைார ஊழியர்களின் பணி 
பகிஷ்கரிப்பினொல் ்வத்தியோ -
்லயின் வழ்மயானெ தேயற் -
பாடு்களில் பாதிப்பு ஏற்படடு 
சோயாளி்கள் தபரும்  சிரமத் -
திற்குள்ைாகினெர.  

 ோடடின் பல பகுதி்களில் 
சு்காதைார து்ற ஊழியர்கைால் 
முன்தனெடுக்்கப்படட பணி 
பகிஷ்கரிப்பு கிளிதோச்சி மாவடட 
்வத்தியோ்லயிலும்  முன்தனெ-
டுக்்கப்படடது. இதைனொல் சோயாளி-
்கள் தபரும் சிரமத்திற்குள்ைாகினெர. 
தவளிசோயாைர பிரிவில் அதி்கைவு 
மக்்கள் நீண்டசேரம் ்காத்திருநதை-

சதைாடு, மாதைாநதை கிளினிக் உள்ளிடட 
தேயற்பாடு்களும் பாதிக்்கப்படடிருந-
தைனெ.    அரோங்கத்தின் ஒரு இலட-
ேம் சவ்லவாய்ப்பில் சு்காதைார 
சே்வக்குள்  நியமனெம் வழங்க 
ததைரிவு தேய்யப்படடவர்க்ை உள் -

வாஙகுவதைற்கு எதிரப்பு 
ததைரிவித்து  இப்பணிப்-
பகிஷ்கரிப்பு  சேற்று  
கி ளி த ே ா ச் சி யி லு ம்  
இடம்தபற்றது.

 மு்றயற்ற வ்்கயி-
சலசய குறித்தை நியம -
னெங்கள் வழங்கப்பட-
வுள்ைதைா்க   ததைரிவித்தை 
அவர்கள் இது ஆட-
சேரப்பு விதிமு்ற்க-
ளிற்கு எதிரானெ ஒரு 
தேயற்பாடு.  ஒரு இலட-

ேம் சவ்லவாய்ப்பில்  சு்காதைார 
து்றக்கு உள்ளீரக்்கப்படும் ஊழி -
யர்கள்   நியமனெத்்தை நீதியானெ 
மு்றயில் முன்தனெடுக்்க சவண்டும் 
எனெ  தைாங்கள் பணிப்பகிஷ்கரிப்பில் 
ஈடுப்படடதைா்க ததைரிவித்தைனெர.  

த�ொண்டமனொறு பகுதியில்
20 பவுண நகை திருட்டு
ச்காப்பாய் குறூப் நிருபர   

யாழ்.ததைாண்டமனொறு த்கருடா -
வில் ்கநதைோமி ச்காவில் பகுதியில் 
உள்ை வீதடான்றில் நு்ழநதை திரு-
டர்கள் 20 பவுண் தைங்க ே்்க்யயும் 
சுமார ஒரு இலடே ரூபா பணத்்தை -
யும் ்கடநதை ஞாயிற்றுக்கிழ்ம (21) 
்கைவாடிச் தேன்றுள்ைனெர.   ேம்பவம் 
ததைாடரபில் ததைரியவருவதைாவது, 
வீடடில் யாரும் இல்லாதை சேரம் 
பாரத்து உள்நு்ழநதை திருடர்கள் 
அஙகு இருநதை பணம் மற்றும் தைங்க 
ே்்க்க்ை ்கைவாடிச் தேன்றுள்ை-
தைா்க ததைரிய வருகிறது.   ேம்பவம் 
ததைாடரபில் வல்தவடடித்து்றப் 
தபாலிஸார சமலதி்க விோர்ண-
்க்ை சமற்த்காண்டு வருகின்றனெர.   

லவ்ததிய�ாலை சிற்றுண்டிச�ாலை 
இயஙகா்த்தால் ச�ாயாளர சிரைம்  
்கரதவடடி தினெ்கரன் நிருபர   

பருத்தித்து்ற அரசினெர ஆதைார 
்வத்தியோ்ல சிற்றுண்டிச்-
ோ்ல,  ்ேக்கிள் பாது்காப்பு 
நி்லயம் என்பனெ சுமார மூன்று 
வாரங்கைா்க    மூடப்படடுள்ைதைால் 
சோயாைர்கள், பார்வயாைர்கள் 
தபரிதும் சிரமரங்க்ையும் ்கஷடங-
்க்ையும் எதிரசோக்கியுள்ைனெர.   

இவற்றின் குத்தை்்க ஒப்பந-
தை்காலம் ்கடநதை மாதைம் 31 ஆம் 
தி்கதியுடன்  நி்றவு தபற்ற்தைத் 
ததைாடரநது புதிதைா்க குத்தை்்கக்கு 
வழஙகுவதைற்கு  ச்கள்விப்பத்தி-
ரம் ச்காரப்படடது. இதைன் மூலம் 
முதைலாவதைா்கத் ததைரிவானெ ஒப்பந-

தை்காரர ஒப்பநதைத்்தை ஏற்்க மறுத்து-
விடடார. இவருக்கு அடுத்தைதைா்கக் 
ச்கள்வித்ததைா்்க ச்கடட விண்-
ணப்பதைாரிக்கு ஒப்பநதைம் வழங்கப்-
படவில்்ல.   

இதை்னெத் ததைாடரநது குறித்தை 
ச்கள்விப்பத்திரம் ரத்துச்தேய்யப்-
படடு புதிதைா்க ச்கள்விப்பத்திரம் 
ச்காரப்படடுள்ைது.   

சிற்றுண்டிச்ோ்ல, ்ேக்கிள் 
சமாடடார ்ேக்கிள் பாது்காப்பு 
நி்லயம் ஆகியவற்்ற ேடத்து-
வதைற்கு சேர்காலத்துடன் புதிய 
ஒப்பநதை்காரர ததைரிவு தேய்யப்பட-
வில்்ல.   

இதைன்்காரணமா்க இ்வ மூடப்-
படடுள்ைதைால் விடுதி்களில் 

தைஙகியிருநது சிகிச்்ே தபறும் 
சோயாைர்கள் உணவு வ்்க்க்ை 
தபற்றுக்த்காள்ை ்வத்தியோ-
்லக்கு தவளிசய உள்ை சிற்றுண்-
டிச் ோ்ல்க்ை ோட சவண்டிய 
அவல நி்ல ஏற்படடுள்ைது. 
அசதைசவ்ை தவளிசோயாைர்கள் 
பிரிவில் சிகிச்்ே தபறவும் விடுதி்க-
ளில் தைஙகியுள்ை சோயாைர்க்ைப் 
பார்வயிடவும் வரும் தபாதுமக்-
்கள் ்ேக்கிள், சமாடடார ்ேக்-
கிள்்க்ை பாது்காப்பா்க நிறுத்தை 
இடமின்றி ்வத்தியோ்ல  முன் 
வீதியின் இருமருஙகும் நிறுத்து-
கின்றனெர. இதைனொல் வீதியில் சபாக்-
குவரத்து தேருக்்கடி ஏற்படுகின்-
றது.  

ஜெனிவா தீர்ானத்துக்கு எதிரான 
சவால்களை முறியடிப்பாம்
பரநதைன் குறூப் நிருபர

இலங்்கக்்கானெ அதமரிக்்க 
தூதுவர அ்லனொ தடப்பிலிடஸ்க்-
கும் தைமிழ் சதைசிய கூடட்மப்பின் 
பாராளுமன்ற உறுப்பினெர சிவஞா-
னெம் சிறிதைரன் மற்றும் தைமிழரசுக் 
்கடசியின் தை்லவர மா்வ சேனொ-
திராஜா, வடக்கு மா்காண அ்வத்-
தை்லவர சி.வி சிவஞானெம் ஆகி-
சயாரக்கி்டயில் சேற்று தைனியார 
விடுதி ஒன்றில் ்கலநது்ரயாடல் ஒன்று 
இடம் தபற்றது.  

குறித்தை ்கலநது்ரயாடலில் ்கலநது்ர-
யாடப்படட விடயங்கள் ததைாடரபா்க 
பாராளுமன்ற உறுப்பினெர சிவஞானெம் சிறி-
தைரன்  குறிப்பிடு்்கயில்.  

தஜனீவாவில் த்காண்டுவரப்பட இருக்-

கின்ற தீரமானெம் ததைாடரபில் மற்றும் அநதை 
தீரமானெத்திற்கு இருக்கின்ற ேவால்்கள், 
அதை்னெ எதிரத்காள்வதைற்்கா்க ஒருஙகி-
்ணநதை ோடு்கள் எவவாறானெ விடயங-
்க்ை எதிரத்காள்கின்றனெ, அநதை ோவால்-
்க்ை அவர்கள் எவவாறு ேரமாளிக்்க  
எங்களு்டய பங்களிப்பு என்னெ மற்றும் 
ஏ்னெயோடு்களுடன் ்கலநது்ரயாட 

சவண்டிய விடயங்கள் ததைாடரபா்க 
ஆராயப்படடது.   சமலும் இன்று 
உள்ை ்கைசூழல்்கள் தைமிழ் மக்்கள் 
எவவாறானெ பிரச்சி்னெ்க்ை 
எதிரத்காள்கின்றனெர மற்றும் இநதை 
அரோங்கம் தபாத்துவில் ததைாடக்-
்கம் தபாலி்கண்டி வ்ரயிலானெ 

சபாராடடம் ேடநது முடிநதை பின்பு பாரா-
ளுமன்ற உறுப்பினெர்கள், தைவிோைர்கள், 
தபாதுமக்்கள் சபான்சறா்ர விோர்ண 
என்ற சபார்வயில் அச்சுறுத்தி வருவ்தை-
யும்  அவருடன் ்கலநது்ரயாடியுள்சைாம் 
எனெ  பாராளுமன்ற உறுப்பினெர சிவஞா-
னெம் சிறிதைரன் குறிப்பிடடார.  

அபைரிக்்க 
தூதுவரி்டம  

 சிறி்த்ரன் எம.பி
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பெரியநீலாவணை விசேட நிருெர்

வலுவிழப்புடன் கூடிய  சிறுவர்-
களுககான கல்வி உரிணையிணனப் 
ொதுகாப்ெது ப�ாடர்ொன ேமூக 
விழிப்பூடடல்  செரணி, அரே 
ோர்ெற்ற நிறுவனைான நவஜீவன 
நிறுவனத்தின் அனுேரணையுடன் 
கல்முணன வடககு பிரச�ே பேயல-
கத்தின் முன்னால் சநறறுமுன்தினம்  
(23) இடம்பெற்றது.

கல்முணன பிரச�ே பேயலாளர் 
ரி.சே.அதிேயராஜ் �ணலணையில் 
இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில், நவ-
ஜீவன நிறுவனத்தின் அம்ொண்ற 
ைாவடட இணைப்ொளர் ரி.டி.ெத்ை-
ணகலநா�ன், பவளிககள உத்திசயா-
கத்�ர் எஸ்.ேவுந்�ராேன், பிரச�ே 
பேயலக உ�வி திடடமிடல் ெணிப்-

ொளர் பி.ராேகுலந்திரன், நிருவாக 
உத்திசயாகத்�ர் எம்.ஜீவராஜ் எனப்ெ-
லரும் கலந்து பகாணடனர்.

இந்நிகழ்வில்  வலுவிழப்புடன் 
கூடிய சிறுவர்களுககான கல்வி உரி-
ணையிணன வலியுறுத்தி துணடுப்பிர-
சுரஙகள் வீதிகளில் விநிசயாகிககப்-

ெடடதுடன், வலுவிழப்புடன் உள்ள 
சிறுவர்களின் கல்விணய ணையப்ெ-
டுத்திய ெ�ாணககள் காடசிப்ெடுத் -
�ப்ெடடதுடன்  வீதியால் பேன்்ற 
வாகனஙகளில் விழிப்பூடடல் ஸ்டிக-
கர்களும் ஒடடப்ெடடு ப�ளிவுெடுத்-
�ப்ெடடன.

ொலமுணன தினகரன் நிருெர்

ோரணியத்தின் ஸ்�ாெகர் "செடன் 
ெவல்" நிணனவுநாணள முன்னிடடு 
இலஙணக ோரைர் ேஙகத்தின் ஏற-
ொடடில் ஒரு லடேம் ைரநடுணக 
திடடத்திறகணைய திஙகடகிழணை 
(22) அககணரப்ெறறு, கல்முணன 
ைாவடட ோரைர் ேஙகத்தினால்  ெல 
ொடோணலகளில் ைரம் நடுணக நிகழ் -
வுகள்  இடம்பெற்றன.

உ�வி ைாவடட ஆணையாளர் 
எப்.எப்.றிொஸ் �ணலணையில் �ணல-
ணையில் நணடபெற்ற இந்நிகழ்வில், 
ைாவடட ோரைர் ேஙகத்தின் �வி-
ோளர் யூ.எல்.எம்.ஹாசீம், ேம்ைாந்-
துண்ற பிரச�ே பேயலாளரும்,ேஙகத்-
தின் �ணலவருைான எஸ்.எல்.எம்.
ஹனிொ, ைாவடட ஆணையாளர்,-
எஸ். ரவீந்திரன் உள்ளிடசடார் கலந்து 
பகாணடு ைரஙகணள நடடனர்.

இஙகு உணரயாறறிய ேஙகத்தின் 
�ணலவர் எஸ்.எல்.எம்.ஹனிொ, 
ோரணியம் நல்ல ெணபுகணள-
யும், ஒழுகக விழுமியஙகணளயும் 
பகாணட ஒரு அணைப்ொகும்.  உல -

கத்தில் நூறறுககைககான நாடுகளில் 
ோரணிய இயககம் உள்ளது.

இ�ன் ஸ்�ாெகரான செடன் 
ெவலின் இன்ண்றய நிணனவு நாணள 
உலகம் பூராகவும் பகாணடாடுகின்-
்றனர். எதிர்காலஙகளில் ோரைர்க-
ளின் ப�ாணகணய அதிகரிப்ெ�றகும், 
ேனாதிெதி ோரைர்கணள உருவாக-
குவ�றகும் ைாவடட �ணலவராகிய 

நான் முழுணையாக பேயறெடவுள்ள-
�ாகவும் அவர் கூறினார்

அககணரப்ெறறு   ைத்திய ைகா 
வித்தியாலயம், அடடாணளசசேணன 
அந்நூர் ைகா வித்தியாலயம், அ்றொ, 
அர்ஹம். சின்னப் ொலமுணன அல் 
ஹிகைா ஆகிய ொடோணலகளில்  
ைர நடுணக இடம் பெற்றணை குறிப் -
பிடத்�ககது.

ச�ாப்பூர் குறூப்  நிருெர்

ப�ன்ணன ெயிர்சபேயணக ேணெ-
யினால் மூதூர் ெகுதியில் உள்ள 63 
ப�ன்ணனப் ெயிர்ச  பேயணகயாளர்-
களுககு ெேணள ைானியம் ைறறும் 
நீர்ப்ொேன ைானியஙகள் வழஙகும் 
நிகழ்வு  பேவவாயகிழணை (23)  

மூதூர் பிரச�ே ேணெ சகடசொர் 
கூடத்தில்  இடம்பெற்றது.

மூதூரில் ப�ன்ணன ெயிர்சபேய -
ணகணய ஊககுவிககும் வணகயில், 
இத்திடடத்தில் மூதூரில் உள்ள கிரா -
ைஙகள் ப�ரிவு பேயயப்ெடடு அதி-

லிருந்து ெயனாளிகள் ப�ரிவு  பேய -
யப்ெடடிருந்�ச�ாடு அவர்களுகசக 
இம்ைானியம் வழஙகப்ெடடணை 
குறிப்பிடத்�கக�ாகும். 

அத்ச�ாடு ப�ன்ணன பேயணகணய 
ஊககுவிககும் வணகயில் ஒவபவாரு 
வருடமும் இம் ைானியத் திடடம் 
ப�ன்ணனப் ெயிர்சபேயணக ேணெ-

யினால் மூதூரில் 
சைறபகாள்ளப்ெட -
வுள்ளணை குறிப்பி -
டத்�ககது.

இந் நி க ழ் வி ல் 
ப�ன்ணன ெயிர்ச -
பேயணக ேணெயின் 
பிராந்திய முகா-
ணையாளர் சுனில் 
ெணடார, மூதூர் 
பிரச�ே பேயலாளர் 
எம்.பீ.எம்.முொரக, 
மூதூர் கைநல அபிவி -

ருத்தி உத்திசயாகத்�ர் எஸ்.பநௌெர், 
ப�ன்ணன அபிவிருத்தி உத்திசயா-
கத்�ர் எம்.ஆர்.எம்.ஷிொன், மூதூர் 
விவோய சொ�னாசிரியர்கள் உள்-
ளிடட ெலரும் கலந்து பகாணடணை 
குறிப்பிடத்�ககது.

புதிய காத்�ான்குடி தினகரன், பவல்-
லாபவளி தினகரன்,  ைடடககளப்பு 
விசேட,  ஆணரயம்ெதி தினகரன் , 
பெரியசொரதீவு தினகரன் நிருெர்கள்

ைடடககளப்பு மு�ணளககுடா ைகு -
லடித்தீவு ெகுதிகளில் சைறபகாள் -
ளப்ெடவுள்ள நன்னீர் மீன் வளர்ப்-
புத் திடடஙகணள அமுல்ெடுத்�த் 
ச�ணவயான நிபுைர்களின் ஆசலா -
ேணனகணளப் பெறறுக பகாள்ளும் 
விசேட பேயலைர்வு ைாவடட பேய-
லாளரும் அரோஙக அதிெருைான 
சக. கருைாகரன் �ணலணையில் 
சநறறுமுன்தினம்  (23) ைணமுணனப்-
ெறறு சடொ ைணடெத்தில் நணட-
பெற்றது.

நாடடின் பொருளா�ாரத்திணன 
சைம்ெடுத்தும் சநாககுடன் நவீனமு -
ண்றயில் இ்றால் ைறறும் நன்னீர் மீன் -
வளர்ப்புத் திடடஙகணள அறிமுகம் 
பேயயும் அரசின் விசேட சவணலத் 
திடடத்திணன ச�சியநீர்வாழ் உயிரி-
னவளர்ப்பு அதிகார ேணெ முன்பன -

டுத்து வருகின்்றது. 
இ�னடிப்ெணடயில் ைடடகக -

ளப்பு ைாவடடத்தில் ைணமுணன 
ப�ன்சைறகு ெடடிப்ெணள பிரச�ே 
பேயலகப் பிரிவிறகுடெடட மு� -
ணளககுடா, ைகுலடித்தீவு ெகுதிக-

ளில் இ்றால் ைறறும் நன்னீர் மீன் 
வளர்ப்புத்திடடத்திணன அமுல்ெடுத்-
துவ�றகாக நிபுைர்களின் ஆசலா-
ேணனகணளப் பெறறுக பகாள்-
வ�றகான விசேட பேயலைர்வு 
ச�சியநீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு 

அதிகார ேணெயினால் ஏறொடு பேய-
யப்ெடடிருந்�து.

இந்நிகழ்வில் ைடடககளப்பு 
ைாவடட ொராளுைன்்ற உறுப்பினர் 
சிவசனேதுணர ேந்திரகாந்�ன் விசேட 
அதிதியாக கலந்து பகாணடார். 

இசபேயலைர்வில் விசேட செசோ -
ளர்களாக கிழககுப் ெல்கணலககழ 
விஞ்ான பீடத்�ணலவர் கலாநிதி 
திருைதி. சீ.ஜீ. ச�வ�ாேன், ச�சிய-
நீர்வாழ் உயிரினவளர்ப்பு அதிகார 
ேணெயின் வடைாகாைத்திறகுப் 
பொறுப்ொன உ�விப் ெணிப்ொ-
ளர் வீ. நிருெராஜ், ணகத்ப�ாழில் 
ோர் அனுெவமுள்ள பொது முகா-
ணையாளர் ோமிந்� பெனாணசடா, 
கிழககுப் ெல்கணலககழக இரோயன -
வியல் துண்ற �ணலவர் செராசிரியர் 
திருைதி. பீ. பிசரைானந்�ா உடெட 
ெல்கணலககழக செராசிரியர்கள், 
பீடாதிெதிகள் ெலரும் அணழககப்-
ெடடிருந்�துடன் அவர்களது ஆசலா-
ேணனகளும் கருத்துககளும் உள்வாங-
கப்ெடடன. 

இந்தியா - பெங்களூர் விதயா நிக்கதன் சர்வகதச ொடசாமையினால் இமைய மூைைா்க 
நடாததபெடட சர்வகதச கெச்சுப கொடடியில் திருக்காைைமை பைதடிஸத பெண்கள் 
்கல்லூரி ைாைவி்கள் ெஙகு ெற்றி பவற்றியீடடியுள்்ளனர். 08 ைாைவி்கள் இப கொட-
டியில் ெஙகு ெற்றி பவற்றியீடடியுள்்ளனர், இவர்்களுக்்கான  சான்றிதழ்களுடன் ைாை-
வி்கள் ்கல்லூரி அதிெர் திருைதி. எஸ. க�ாண கதவதாஸ, ஆசிரியர்்க்ளான எஸ. ஸ்ரீதர்,  
திருைதி. பி்ரவினா தடசாயனன் ஆகிகயாருடன் நிற்ெமத ெடததில் ்காைைாம். 
 (ெடம்; அன்புவழிபு்ரம் தின்க்ரன் நிருெர்)

ஒலுவில் விசேட நிருெர்

அககணரப்ெறறுப் பிரச�ேத்தில் 
படஙகு நுளம்பு ெரவக கூடிய 
அொயம் ஏறெடடுள்ள�ால்   படஙகு 
நுளம்பு ெரவக கூடிய இடஙகணள 
ணவத்திருந்திப்ெவர்கள் ஒரு வார 
காலத்துககுள் துப்புரவு பேயயுைா-
றும், அவ�ானைாக இருககுைாறும் 
பிரச�ே சுகா�ார ணவத்தியதிகாரி  
ெரூஸா நகெர்  ப�ரிவித்�ார்.

அககணரப்ெறறு சுகா�ார ணவத்திய -
திகாரி பிரிவில் கடந்� வாரம் ஒருவர் 
அணடயாளம் காைப்ெடடுள்ள�ாக-
வும் அவர் ப�ரிவித்�ார்.

விசேட படஙபகாழிப்பு சவணலத் -
திடடம் முன்பனடுககப்ெடவுள்ள-
ச�ாடு, பொதுச சுகா�ார ெரிசோ-
�கர்கள் ஒவபவாரு வீடு வீடாகச 
பேன்று படஙகு சநாய ப�ாடர்ொக 
ைககளுககு விழிப்பூடடல், படஙகு 

நுளம்பு ெரவக கூடிய இடஙகணள 
துப்ெரவு பேய�ல் சொன்்ற சவணலத் -
திடடஙகள் முன்பனடுககப்ெடவுள்-
ள�ாகவும் கூறினார்.

படஙகு நுளம்பு உருவாகாைல் 
�டுப்ெ�றகு சுறறுப் பு்றத்ண�த் தூய -
ணையாக ணவத்துகபகாள்ளல், அவற-
றின் வதிவிடத்ண� முறறு முழு�ாக 
அழித்�ல் என்ென முககியைான�ா-
கும்.

படஙபகாழிப்பு நடவடிகணகக-
ளுககாக ஈடுெடவுள்ள அதிகாரிக -
ளுககு பொது ைககள் ஒத்துணழப்பு 
வழஙகுைாறும் சகடடுள்ளார்.

ெருவ ைணழ பெய�ண�யடுத்து 
படஙகு நுளம்பு பெருகும் அொயம் 
ச�ான்றியுள்ளண�யடுத்ச� படங-
பகாழிப்பு விசேட சவணலத்திடடம் 
முன்பனடுககப்ெடவுள்ள�ாகவும் 
அவர் ப�ரிவித்�ார்.

ைடடககளப்பு குறூப் நிருெர்

ைடடககளப்பு ைாநகர ேணெயின் 
பிர�ான கைககாளருககு பகாசரானா 
ப�ாறறு உறுதிப்ெடுத்�ப்ெடடண� 
ப�ாடர்ந்து ைாநகர ேணெயின் ஊழியர்-
கள், உத்திசயாகத்�ர்கள் 20 செர் �னி-
ணைப்ெடுத்�ப்ெடடுள்ள�ாக சுகா�ார 
பிரிவினர் ப�ரிவித்�னர்.

திருைை நிகழ்பவான்றில் 
பகாசரானா ப�ாறறு உறுதிப்ெடுத்-
�ப்ெடடண� ப�ாடர்ந்து, அதில் 
ெஙகுபகாணடவர்கள் �னிணைப்ெ-
டுத்�ப்ெடடு முன்பனடுககப்ெடட 
ெரிசோ�ணனயின் அடிப்ெணடயில் 
ைாநகரேணெயின் பிர�ான கைககாள-
ருககு  ப�ாறறு உறுதிப்ெடுத்�ப்ெடட-
�ாக சுகா�ார பிரிவினர் ப�ரிவித்�னர். 
அ�ணன ப�ாடர்ந்து ைடடககளப்பு 
ைாநகரேணெ ைககள் சேணவகள் �ற-
காலிைாக இணடநிறுத்�ப்ெடடுள்ள-
துடன், இன்ண்றய தினம் 89 ஊழியர்-
கள், உத்திசயாகத்�ர்களுககு பிசிஆர் 
ெரிசோ�ணனகளும் முன்பனடுககப்-
ெடட�ாக பொது சுகா�ார ெரிசோ�கர்-
கள் ப�ரிவித்�னர்.

திருைணல ைாவடட விசேட நிருெர்

 ப�ாணலத் ப�ாடர்ொடல் அபிவிருத்திணய விஷ�ரிககும் சநாககில் திருசகா-
ைைணல ைஹிந்�புர  வித்தியாலயத்தில் ஸ்ைார்ட வகுப்ெண்ற ஒன்று   பேவ -
வாயககிழணை  (23) தி்றந்து ணவககப்ெடடது.

 அதிெர் ேைன் �ணலணையில் நணடபெற்ற இந் நிகழ்வில் பிர�ை அதிதியாக 
கிழககு ைாகாை பிர�ை பேயலாளர் துசித்� பீ. வனி� சிஙக கலந்து பகாணடு  
வகுப்ெண்றணய தி்றந்து ணவத்�ார்.

இந் நிகழ்வில் திருசகாைைணல வலயக கல்விப் ெணிப்ொளர்  எஸ். சிறி�-
ரன் உடெட கல்வி உயர் அதிகாரிகளும் யு.எஸ்.எயிட அதிகாரிகளும் கலந்து 
சி்றப்பித்�னர்.

ஒரு வகுப்ெண்றககாக சுைார் 3 மில்லியன் ரூொ நிதி ஒதுககப்ெடடு ரீவி , 
பகைராககள் பொருத்�ப்ெடடு நவீன வேதி உணடய வகுப்ெண்ற  ைஹிந்�புர 
வித்தியாலயத்தில் ஆரம்ெைானது.

ைடடககளப்பு குறூப், புதிய காத்�ான்-
குடி தினகரன் நிருெர்கள்

 கிழககு  ைாகாை  உள்ளூராடசி  
ைன்்றஙகளின் இயலுணைணய வலுப்-
ெடுத்தும் சவணலத்திடடத்தின் 
கீழ்    உள்ளூராடசி ைன்்றஙகளுக -
கிணடயில்  நடாத்�ப்ெடட ப�ரிவு 
சொடடியில் காத்�ான்குடி நகர 
ேணெயானது ெசுணை நகர்  பேயறறி 
டடத்திறகாக  ப�ரிவு பேயயப்ெட -
டுள்ளது.

காத்�ான்குடி நகர  ேணெணய  
பேயல்ெடுத்துவ�றகு கிழககு 
ைாகாை உள்ளூராடசி திணைககள-
மும் ஐககிய நாடுகள் அபிவிருத்தி 
நிகழ்சசி திடடமும் இணைந்து  
உள்ளூராடசி ைன்்றஙகளின் இயலு-
ணைணய கடடிபயழுப்பும் பேயறதிட-
டத்தின்  கீழ்,  காத்�ான்குடி நகணர 
ெசுணை நகராககும் பேயறதிடடம் 
ப�ாடர்ொக  ஆசலாேணன அபிப்பிரா-
யஙகள் வழஙகும் கலந்துணரயாடல்  
பேவவாயககிழணை  (23)  காத்�ான்கு-
டியில் நணடபெற்றது.  

புதிய காத்�ான்குடி தினகரன், ைடடக-
களப்பு விசேட நிருெர்கள்

ைடடககளப்பில்  சநறறு  (24)  
இடம்பெற்ற வாகன விெத்தில் முன் -
ெள்ளி ொடோணல ைாைவி ஒருவர் 
உடெட இருவர் ெடுகாயைணடந்-
துள்ளனர். ைடடககளப்பு நகரில் 
உள்ள ைணிககூணடு சகாபுரத்திறகு 
அருகிலுள்ள முசேககர வணடி மீது 
�னியார் ெஸ் வணடி சைாதிய�ால் 
குறித்� விெத்து ஏறெடடுள்ளது.

காயைணடந்�   இருவணரயும் ைட -
டககளப்பு சொ�னா ணவத்தியோ -
ணலககு பகாணடு பேல்லப்ெடடு 
அஙகு அனுைதிககப்ெடடுள்ளனர். 
அத்துடன் ெஸ் ோரதி ணகதுபேய -
யப்ெடடுள்ள�ாக ைடடககளப்பு 
பொலிோர் ப�ரிவித்�னர். ேம்ெவம் 
ப�ாடர்ொன சைலதிக விோரணை -
கணள ைடடககளப்பு பொலிஸார் 
முன்பனடுத்து வருகின்்றணை குறிப்-
பிடத்�ககது.

ப�ன்கிழககு ெல்கணலககழக 
ைாைவராக இருந்து கணல, கலாோர 
பீடத்தின் பீடாதிெதியாகவும், செராசி-
ரியராகவும்  உயர்ந்து நிறகும் கலாநிதி 
்றமீஸ் அபூெககணர ொராடடி பகௌர-
விககும் நிகழ்வு  பு�ன்கிழணை  (24)  
கணல, கலாோர பீட அரஙகில் அர-
சியல் விஞ்ான துண்ற �ணலவர் 
கலாநிதி எம்.எம். ொஸில் �ணலணை-
யில் நணடபெற்றது. 

இந்நிகழ்வில் இலஙணக ப�ன் -
கிழககு ெல்கணலககழக உெ 
சவந்�ர் செராசிரியர் எம்.எம்.எம். 
நாஜிம் பிர�ை அதிதியாக கலந்து 
பகாணடார். 

சைலும் ெதிவாளர் ஏ.எச. அப்துல் 

ேத்�ார், பிரதிப்ெதிவாளர்கள்,  பீடா -
திெதிகள், துண்றத்�ணலவர்கள், 
நிதியாளர், நூலகர், உடெட விரிவு-
ணரயாளர்கள் என ெலரும் கலந்து 
பகாணடனர். 

இப்ொராடடு விழாவில் இலஙணக 
ப�ன்கிழககு ெல்கணலககழக கணல,-
கலாோர பீடத்தின் பீடாதிெதி செரா-
சிரியர் கலாநிதி ்றமீஸ் அபூெககணர 
ெறறிய சி்றப்புணரணய �மிழ்த்துண்ற 
�ணலவர்  செராசிரியர் ்றமீஸ் அப் -
துல்லாஹ் நிகழ்த்தினார். சைலும் 
துண்றத்�ணலவர்கள் செராசிரியர் 
்றமீஸ் அபூெககருககு பொன்னாணட 
சொறறி நிணனவுசசின்னம் வழஙகி 
பகௌரவித்�னர்.

நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு திட்டத்தை அறிமுகம்
செய்யும் அரசின் விசெ்ட சவ்ைத திட்டம்
நிபுணர்களின் ஆல�ோசனைனை பெறும் பசை�மரவு

வலுவிழப்பு்டன் கூடிய சிறுவர்களுகககான 
பகாதுககாப்பு விழிப்பூட்டல் சபரணி

இைங்க ெகாரணர் ெஙகததின் 
ஏறபகாடடில் ஒரு இைடெம் மரநடு்க

முன்பள்ளி மகாணவி உடப்ட இருவர் படுககாயம்

பேராசிரியர் றமீஸ் அபூேக்கர்
ேல்கலை சமூ்கத்தினால க்கௌரவிப்பு

மட்டக்களப்பு மாந்கர சலே 
உத்திபயா்கத்்தர்்களுககு பிசிஆர்

க்தங்கு கசயல்கயாளர்்களுககு மானியம்

அக்கலரப்ேற்றில க்டங்கு அோயம்; சுழலை சுத்்தமா்க லைத்திருககுமாறு ேணிப்பு
பி்ரகதச சு்காதா்ர மவததியதி்காரி

்காத்்தான்குடி ந்கர சலே
ேசுலம ந்கரமா்க க்தரிவு

திருமலை மஹிந்தபுர வித்தியாையத்தில ஸ்மார்ட ைகுப்ேலற
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1964Mk; Mz;bd; 28Mk; ,yf;f fhzp 

vLj;jy; (jpUj;jr;) jpUj;jg;gl;lthwhd 

fhzp vLj;jy; rl;lj;jpd; (mj; 460) 

7 Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ Fwpg;G:- MUL/LND/02/ACQVI/91
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,yf;fk;:- 

4-3/15/2016/VE/506 

fPo ;f ;fhZk; ml;ltizapy; 
tpghpf;fg;gl;l fhzpia vLf;f 
murhq;fk; cj;Njrpf;fpwJ. Nkyjpf 
tpguq;fSf;F 2021.01.26Mk; jpfjp 
gpuRhpf;fg;gl;l 2212/17 ,yq;if 
rdehaf Nrhrypr Fbaurpd; mjp 
tpN\l murhq;f tu;j;jkhdpg; 
gj;jpupifapd; 2Mk; gphptpid  
ghu;f;fTk;.

ml;ltiz
khfhzk; -  njd; 

khfhzk;

khtl;lk; - khj;jiw

gpuNjr nrayfg; gpupT  - Kyl;bad

fpuhk cj;jpNahfj;ju; 
gpupT -  fy; ml;Lk;g

fpuhkj;jpd; ngau;  - fy; ml;Lk;g

Muk;g gl ,yf;fk; -  K.gp.g.89

Jz;L ,yf;fk; -  81 kw;Wk; 82

gpuNjr nrayhsh;
fhzp nfhs;tdT cj;jpNahfj;jh;
Kyl;bad

2021.02.22 Mk; jpfjp
Kyl;bad gpuNjr nrayfj;jpy;

,yq;if Nghf;Ftuj;J rigf;fhf 

(SLTB) rpngw;Nfh vupnghUs; epug;Gk; 
epiyaq;fspd; epu;khzj;jpw;fhf msit 

msitaplYf;fikthf fl;blq;fs; 

kw;Wk; Kiwik jstikg;Gf;fs; 

Mfpatw;wpd; tbtikj;jy; kw;Wk; 

jahupg;gpw;fhf Nritfis ngw;Wf; 

nfhs;tjw;fhd miog;G

ngWif ,y.: SLTB/TS/Civil/XlII/2021

1)  2021.03.19 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzp/ gp.g. tiuAk; Njrpa Nghl;buPjpapyhd 

tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; nfhf;fy bg;Ngh> fltj;j bg;Ngh> khtdy;y 

bg;Ngh kw;Wk; vk;gpypg;gpl;ba bg;Ngh Mfpatw;wpy; rpngw;Nfh vupnghUs; epug;Gk; 

epiyaq;fspd; epu;khzj;jpw;fhf fl;blq;fs; kw;Wk; Kiwik jstikg;Gf;fs; 

Mfpatw;wpd; tbtikj;jy; kw;Wk; msit msitaplypd; jahupg;gpd; Nritfis 

ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if Nghf;Ftuj;J rigapd; ngWiff; FOj; jiytu; 

NfhUfpd;whu;.

2)  Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; Ntiy Neuq;fspy; K.g. 

9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; tpiykDf; fl;lzkhd. 3>000 &ghit 

,.Ngh.r. gpujhd epjp Kfhikahsuplk; nrYj;jpa gpd;du;> ,Ngh.r. ngWiff; FOr; 

nrayhsuplkpUe;J Mq;fpy nkhopapy; ngw;W> G+u;j;jp nra;ag;gl;L '%yg;gpujp" kw;Wk; 

'efy;gpujp" vd 2 njhFjpfspy; rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

3)  tpiykDf;fs; 2021.06.21 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUg;gJld;> 

,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfupf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; gjpT 

ngw;wJk; nraw;gLtJkhdJk; tq;fpnahd;wpdhy; my;yJ epjpaply;/ fhg;GWjp 

epWtdnkhd;wpdhy; toq;fg;gl;lJk; tpiykD ghJfhg;G cj;juthjnkhd;Wld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; gpd;tUk; Kiwikapy; 2021.07.20 Mk; 

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

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s rpngw;Nfh 

vupnghUs; epug;Gk; epiya 

miktplk;

tpiykD ghJfhg;G 

cj;juthjg; ngWkjp

fltj;j bg;Ngh 5>250 &gh

khtdy;y bg;Ngh 7>850 &gh

vk;gpypg;gpl;ba bg;Ngh 6>550 &gh

nfhf;fs bg;Ngh 7>850 &gh

nkhj;jk; 27>500 &gh

4)  NkNyAs;s Kiwikapy; toq;fg;gl;l tpiykD ghJfhg;G cj;juthjnkhd;Wld; 

,izf;fg;glhj ve;jnthU tpiykDTk; 2021.07.20 Mk; jpfjp tiuAk; 

nry;YgbahFk; jd;ikapypy;yhj ve;j tpiykDTk; epuhfupf;fg;gLk;.

5)  ,g;gzpf;fhf tpiykDjhuupd; epWtdkhdJ gjpT ngw;w njhopy;Kaw;r;rpahsuhf 

,Ug;gJld; ,g;gzpapy; Mff; Fiwe;jJ 5 tUl mDgtj;ijAk; ,yq;ifapy; 

Mff; Fiwe;jJ ,t;thwhd 3 ntw;wpfukhd nraw;wpl;lq;fSf;fhd rhd;iwAk; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

6)  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; midj;J gf;fq;fSk; tpiykDjhuupdhy; 

ifnahg;gkpl;L mtuJ ngau; ,yl;rpid gjpf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

7)  tpiykDf;fs; 02 jghYiwfspy; '%yg;gpujp" kw;Wk; 'efy;gpujp" vd jdpj;jdpahf 

Fwpf;fg;gl;L mitapuz;Lk; ,d;ndhU jdpahf jghYiwapy; Nru;f;fg;gl;L 

Kj;jpiuaplg;gl;L> jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; "Bid for Procurement 
of Services for Designing of Buildings & System Layouts and Preparation of BOQ 
for Construction of Ceypetco Fuel Filling Stations” and “SLTB/TS//Civil/XIII/2021” 
vdf; Fwpf;fg;gl;L ,yq;if Nghf;Ftuj;J rig jiyikaf ngWifg; gpuptpy; 

,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; Nru;f;fg;gly; Ntz;Lk; 

my;yJ gjpTj; jghypy; nrayhsu;> ngWiff; FO> ngWifg; gpupT> jiyikafk;> 

,yq;if Nghf;Ftuj;J rig vd;w Kftupia milAk; tifapy; mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk;.

8)  nfhOk;G-05> fpUs tPjp> 200 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if Nghf;Ftuj;J rig> 

jiyikaf Nfl;Nghu;$lj;jpy; 2021.03.04 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F 

tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W eilngWk;.

9)  tpiykDf;fs; 2021.03.19 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F %lg;gl;L mjd; 

gpd;du; cldbahfNt ,yq;if Nghf;Ftuj;J rig> jiyikaf ngWifg; gpuptpy; 

ngWiff; FO nrayhsupdhy; jpwf;fg;gLk;.

10)  tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;fspdhy; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; 

tpiykDf;fspd; %ly; kw;Wk; jpwj;jy; Mfpa epfo;Tfspy; gq;FngWkhW Nfl;Lf; 

nfhs;sg;gLfpd;wdu;.

jiytu;> 

ngWiff; FO> 

jiyikafk;> ,yq;if Nghf;Ftuj;J rig> 

,y.: 200> fpUs tPjp> 

nfhOk;G-05.

tprhuizfs; : 

nrayhsu;> 

ngWiff; FO> 

,yq;if Nghf;Ftuj;J rig

njhiyNgrp: 

jiutop 011-770 6110 kw;Wk; miyNgrp : 077 105 6110

gjtp ntw;wplq;fs;

Njrpa ePH toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig

ePH toq;fy; mikr;R

Njrpa ePH toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; 

rigapy; epyTfpd;w

tiuthsH (xg;ge;jk;)
gjtp ntw;wplq;fis epug;Gtjw;fhf tpz;zg;gg;gbtq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s gjtpf;F caH Cjpak; kw;Wk; gy;NtW 

rYiffs; toq;fg;gLk;.

tpz;zg;gg;gbtq;fs; mDg;gg;gl Ntz;ba KbTj; jpfjp 2021.03.12 

MFk;. Nkyjpf tpguq;fSf;F 2021.02.25Mk; jpfjpa ~Daily News| 
gj;jphpifia ghHf;fTk;.

nghJ KfhikahsH

Njrpa ePH toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig

fhyp tPjp> ,uj;kyhid.
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Mapuk; &gha;fspy; elg;G tUlk; Kd;ida tUlk;
 31-12-2020 31-12-2019
 (fzf;fha;thfhjJ) (fzf;fha;thdJ)

tl;b tUkhdk;       23,360,202  26,357,071         
tl;br; nrytpdq;fs;    (12,294,381 )  (13,903,881 )     
  
Njwpa tl;b tUkhdk;        11,065,822  12,453,190      
fl;lzk; kw;Wk; juF tUkhdk;               1,143,123  1,134,422           
fl;lzk; kw;Wk; juF nrytpdq;fs;            (271,935 )  (278,304 )      

Njwpa fl;lzk; kw;Wk; juF tUkhdk;        871,188  856,117          
tpahghuk; %ykhd Njwpa ,yhgk;/ (el;lk;) 23,136  4,757      
,yhgk;  (el;lk;) kPjhd Njwpa epahag; ngWkjp:
  ,yhgk; my;yJ el;lj;jpD}lhd epahag; ngWkjpapy; epjpr; nrhj;Jf;fs; -    -   
  ,yhgk; my;yJ el;lj;jpD}lhd epahag; ngWkjpapy; epjpg; nghWg;Gfs; -  -
epjpr; nrhj;Jf;fs; mq;fPfupf;fg;glhikapdhy; Vw;gl;l ,yhgk; / el;lk;  
   ,yhgk; my;yJ el;lj;jpD}lhd epahag; ngWkjp -  -
   khw;wpaikf;fg;gl;l nryT -  -
   Vida tphpthd tUkhdk; Clhd epahag; ngWkjp -  -
Vida njhopw;ghl;L tUkhdk; (Njwpa)         5,554  11,571         

nkhj;j njhopw;ghl;L tUkhdk;        11,965,700  13,325,635       
ngWkjp Fiwg;G fl;lzq;fs;   (1,590,723 )  (2,408,749 )   

Njwpa njhopw;ghl;L tUkhdk;       10,374,976  10,916,887       
Mszpr; nryTfs;        (5,982,159 )  (5,931,626 )    
ngWkhdj; Nja;T kw;Wk; fld; jPh;g;gdT      (616,793 )  (617,323 )     
Vida nrytpdq;fs;     (1,106,517 )  (1,407,680 )    
epjpapay; Nritfs; kPjhd ng.$.t.> DRL kw;Wk; Nj.f.thpf;F Kd;duhd njhopw;ghl;L ,yhgk;/el;lk;      2,669,508  2,960,258        
epjpapay; Nritfs; kPjhd ngWkjp $l;lg;gl;l thp     (1,083,824 )  (1,012,949 )   
fld; kPs;nrYj;Jif thp -  (601,523 )        
epjpapay; gzpfs; kPjhd Njrj;ijf; fl;bnaOg;Gk; thp         -  (123,626 )    

epjpapay; Nritfs; kPjhd ng.$.t.> DRL  kw;Wk; Nj.f.thpf;Fg; gpd;duhd njhopw;ghl;L ,yhgk;/el;lk;      1,585,684  1,222,160      
,iz kw;Wk; Jiz epWtd gq;Ffspd; ,yhgk; -  -

thpf;F Kd;duhd ,yhgk;/ el;lk;         1,585,684  1,222,160       
thpr; nrytpdq;fs;        (790,665 )  (723,566 )    
tUlj;jpw;fhd ,yhgk; / el;lk;          795,019  498,595    
gfph;e;jspf;fj;jf;f ,yhgk;:

gq;Fhpikahsh;fs;      795,019  498,595     
fl;Lg;ghlw;;w Mh;tk; -    - 
xU gq;fpd; kPJ <l;ba gq;fpyhgk;

rhjhuz gq;nfhd;wpw;fhd  mbg;gil ,yhgk; 1.46  0.91     
rhjhuz gq;nfhd;wpw;fhd ePh;j;j ,yhgk;

2020 brk;gh; 31Mk; jpfjp Kbtile;j tUlj;jpw;fhd tUkhdf; $w;W

31.12.2020,y; Kbtile;j tUlj;jpw;fhd epjpf; $w;Wf;fs;
2020 brk;gh; 31Mk; cs;sthwhd epjpapay; rhjdq;fspd; mstPl;L mbg;gilapyhd gFg;gha;T 

m. tq;fp - elg;G fhyg;gFjp (fzf;fha;thfhjJ)

Mapuk; &gha;fspy;
 

AC FVPL FVOCI
 

nkhj;jk;
 

nrhj;Jf;fs;

fhR kw;Wk; fhRf;F rkkhditfs;      3,758,858  -  -  3,758,858      
kj;jpa tq;fpapYs;s kPjp - - - -  
tq;fpfspYs;s ,Ug;Gfs;          8,436,353  -  -  8,436,353      
,yhgk; my;yJ el;lk; Clhf epahag; ngWkjpapy; 

gq;Filik fUtpfs; -  145  -  145  
fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs;         157,288,372  -  -  157,288,372      
fld; fUtpfs;         46,962,354  -  -  46,962,354      
gq;Filik fUtpfs; -  -  2,290  2,290     
Vida nrhj;Jf;fs;     1,788,635  -  -  1,788,635   
nkhj;j epjpapay; nrhj;Jf;fs;          218,234,572  145  2,290  218,237,007  

Mapuk; &gha;fspy;  jPh;epjpf; fpuaj;jpy; nkhj;jk;
 (Amortized Cost)
nghWg;Gfs;

tq;fpfSf;F nrYj;jg;gl Ntz;bait         21,796,679  21,796,679 
Mf;f epjpapay; fUtpfs; -  -
epjpapay; nghWg;Gfs; -  -

  - thbf;ifahsh;fSf;F nrYj;jg;gl Ntz;bait         172,882,607  172,882,607   
  - fld; gpiza chpikahsh;fSf;Fr; nrYj;j Ntz;bait       -  -  
  - fld;gl;NlhUf;Fr; nrYj;j Ntz;bait -  -

  - toq;fg;gl;l fld; gj;jpuq;fs; 2,000,000  2,000,000
Vida nghWg;Gfs;       4,170,174  4,170,174  

nkhj;j epjpapay; nghWg;Gfs;     200,849,460   200,849,460    

Mapuk; &gha;fspy;
 

AC FVPL FVOCI
 

nkhj;jk;
 

nrhj;Jf;fs;

fhR kw;Wk; fhRf;F rkkhditfs;        2,750,187  -  -  2,750,187     
kj;jpa tq;fpapYs;s kPjp - - - -  
tq;fpfspYs;s ,Ug;Gfs;      9,798,242  -  -  9,798,242     
,yhgk; my;yJ el;lk; Clhf epahag; ngWkjpapy; 

gq;Filik fUtpfs; -  123  -  123  
fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs;       136,205,641  -  -  136,205,641  
fld; fUtpfs;       45,664,745  -  -  45,664,745    
gq;Filik fUtpfs; -  -  2,290  2,290      
Vida nrhj;Jf;fs;       1,633,842    -      -      1,633,842   
nkhj;j epjpapay; nrhj;Jf;fs;       196,052,658  123  2,290  196,055,071   

Mapuk; &gha;fspy;  jPh;epjpf; fpuaj;jpy; nkhj;jk;
  (Amortized Cost)
nghWg;Gfs;

tq;fpfSf;F nrYj;jg;gl Ntz;bait      22,050,009  22,050,009   
Mf;f epjpapay; fUtpfs; -  -
epjpapay; nghWg;Gfs;

  - thbf;ifahsh;fSf;F nrYj;jg;gl Ntz;bait     149,599,829  149,599,829  
  - fld; gpiza chpikahsh;fSf;Fr; nrYj;j Ntz;bait    -  - 
  - Vida nghWg;GfSf;Fr; nrYj;j Ntz;bait -  -
toq;fpa fld; gj;jpuq;fs; 4,707,853  4,707,853  
Vida nghWg;Gfs;     4,954,271  4,954,271    

nkhj;j epjpapay; nghWg;Gfs;     181,311,961  181,311,961 

M. tq;fp - Kd;ida tUlk; (fzf;fha;thdJ)

2020 brk;gh; 31Mk; jpfjpad;W cs;sthwhd epjp epiyik $w;W
Mapuk; &gha;fspy; elg;G tUlk; Kd;ida tUlk;

 31.12.2020  31.12.2019

  (fzf;fha;thfhjJ) (fzf;fha;thdJ)

nrhj;Jf;fs;
fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfs;       3,758,858  2,750,187      
kj;jpa tq;fpapYs;s kPjp -  - 
tq;fpfspYs;s ,Ug;Gfs;         8,436,353  9,798,242   
topj;Njhd;wy; epjpf; fUtpfs; -  -
,yhgk; my;yJ el;lk; Clhf mq;fPfhpf;fg;gl;l epjpapay; nrhj;Jfs;   -
  - mstplg;gl;l epahag;; ngWkjp       145  123    
  - tbtikf;fg;gl;l epahag;; ngWkjp -  -
khw;wpaikf;fg;gl;l fpuaj;jpy; epjpapay; nrhj;Jfs;
 - fld;fSk; Kw;gzq;fSk;         157,288,372  136,205,641  
 - fld;fs; kw;Wk; Vida fUtpfs;            46,962,354  45,664,745       
Vida tphpthd tUkhdk; Clhd epahag; ngWkjpapd; mstplg;gl;l epjpapay; nrhj;Jfs;     2,290    2,290        
Jiz epWtdq;fspy; KjyPLfs; -  -
$l;L epWtdq;fs; kw;Wk; ,iz epWtdq;fspy; KjyPLfs; -  -
Mjdk;> nghwpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs;        970,539  1,228,420   
gad;ghl;Lr; nrhj;Jf;fspd; chpik        598,979  855,183    
ed;kjpg;G kw;Wk; mUtr; nrhj;Jf;fs;        21,273  45,356       
gpw;Nghlg;gl;l thpr; nrhj;Jf;fs;        976,531  696,316      
Vida nrhj;Jf;fs;     2,764,364  2,732,424    

nkhj;j nrhj;Jf;fs;       221,780,057  199,978,929     

nghWg;Gf;fs;

tq;fpfSf;Fr; nrYj;jg;gl Ntz;bait      21,796,679  22,050,009      
Mf;f epjpapay; fUtpfs; -  -
,yhgk; my;yJ el;lk; Clhf mq;fPfhpf;fg;gl;l epjpapy; nghWg;Gfs;
  - mstplg;gl;l epahag;; ngWkjp  -  - 
  - tbtikf;fg;gl;l epahag;; ngWkjp -  -
khw;wpaikf;fg;gl;l epjpapay; nghWg;Gfs;

 - itg;ghsh;fSf;Fr; nrYj;j Ntz;bait         172,882,607  149,599,829     
 - fld; gpiz chpikahsh;fSf;Fr; nrYj;j Ntz;bait    -  -
 - Vida fld;ghl;lhsh;fSFr;; nrYj;j Ntz;bait    -   -  
toq;fg;gl;l fld; gpizaq;fs;        2,000,000  4,707,853      
,isg;ghw;W eyd;Ghp cgfhuk;         2,782,875  2,236,115       
eilKiwapYs;s thp nghWg;Gfs;          453,477  448,881     
gpw;Nghlg;gl;l thp nghWg;Gfs; -  -

Vida nghWg;Gfs;          6,345,695  5,970,920      
Jiz epWtdq;fSf;F nrYj;j Ntz;bait -  -

nkhj;jg; nghWg;Gfs;       206,261,333  185,013,607       

gq;F %yjdk;
mwpKfg;gLj;jg;gl;l %yjdk; / xJf;fg;gl;l %yjdk;       8,047,230  8,047,230   
epajpr; rl;l xJf;f epjp     782,012  742,261      
Vida tphpthd tUkhd xJf;fk; -  -
gpbj;J itf;fg;gl;l tUtha;fs;          2,736,430  2,421,534       
Vida xJf;fq;fs;     3,953,051  3,754,296       

gq;FjhuUf;fhd nkhj;j gq;Fhpik       15,518,723  14,965,322   
fl;Lg;ghlw;w <LghL -  -

nkhj;j gq;Fhpik        15,518,723  14,965,322     

nkhj;j gq;Fhpik kw;Wk; nghWg;Gfs;            221,780,057  199,978,929       

vjph;ghuh nghWg;Gfs; kw;Wk; flg;;ghLfs;          202,187  230,706      
tpQ;Qhgd jfty;fs;

     epue;ju Copah;fspd; vz;zpf;if        2,657  2,732     
     fpisfspd; vz;zpf;if 276  276 

"A-" Negative
ICRA Lanka

                                                            

                            Mapuk; &gha;fspy;                      $wg;gl;l %yjdk;/ xJf;fg;gl;l                          xJf;fq;fs;       fl;Lg;  
                      %yjdk;      nkhj;jk;    ghlw;w nkhj;j  
 rhjhuz     rhjhuz         epajpfs; Vida    <LghL  gq;Fhpik

 thf;Fhpik    thf;Fhpik xJf;fg;    rl;l   tphpthd   jf;f Vida 
 gq;Ffs;  mw;w gl;l  xJf;f  tUkhd  itj;j xJf;fq;

       gq;Ffs; %yjdk;  epjp xJf;fk; tUtha; fs;

01/01/2020 ,y; cs;sthwhd kPjp (Muk;g kPjp) - - 8,047,230  742,261  -  2,421,534  3,754,296  14,965,322   -  14,965,322
fhyg;gFjpf;fhd nkhj;j tphpthd tUkhdk;           
fhyg;gFjpf;fhd ,yhgk;/(el;lk;) (Njwpa thpapy;) - - - - -  795,019  -  795,019  -  795,019
Vida tphpthd tUkhdk; (Njwpa thpapy;) -  - - - (241,617 ) -  (241,617 )  (241,617)
tUlj;jpw;fhd nkhj;j tphpthd tUkhdk; - - - - - 553,402  -  553,402   -  553,402   
mq;fPfhpf;fg;gl;l Neubahd gq;Fhpik> 
gq;Fhpikahsh;fSldhd nfhLf;fy; thq;fy;fs; -  - - - -  -  -  - -
gq;Fhpik -  - - - -  -   - -
xJf;fg;gl;l %yjd mjpfhpg;G / gq;F tpepNahfk; -  - - -  - -  -  - -
gq;F tpUg;g gfphe;jspg;G
  Nghd]; toq;fy;
  chpik toq;fy; -  - - -  - -  -  - -
fhyg;gFjpapDs; xJf;fq;fSf;F khw;wg;gl;lit -  - 39,751 -  (238,506 ) 198,755  -  - -
gq;Fhpikahsh;fSf;fhd gq;fpyhgk; -  - - - -  -  -  - -
Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if epjpaj;jpw;fhd gq;fspg;G -  - -  -   - -  -   -
jiyik mYtyfj;jpw;F khw;wg;gl;l ,yhgk; -  - - - -  -  -  - -
Mjdk;> nghwpj;njhFjp kw;Wk; cgfuzq;fspd;

kPs;kjpg;gPL kPjhd ,yhgk;/(el;lk;) (fpuaKiw Vw;fg;gl;lJ) 
gq;FhpikahsHfSldhd nkhj;j nfhLf;fy; thq;fy;fs; -  -  -  39,751 -  (238,506 ) 198,755  -   -  - 
31-12-2020,y; cs;sthwhd kPjp (,Wjp kPjp) - -  8,047,230  782,012 -  2,736,430   3,953,051  15,518,723  -  15,518,723

2020 brk;gh;; 31k; jpfjp Kbtile;j tUlj;jpw;fhd gq;Fhpik khw;wq;fspd; $w;W

mj;jhl;rpg;gLj;Jif:

gpuNjr mgptpUj;jp tq;fpiar; Nrh;e;j  gpujhd epiwNtw;W mYtyH kw;Wk; epjp jpl;lkply; gpujhdp Mfpa fPo; ifnahg;gkplg;gl;l ehq;fs; 

$l;lhf mj;jhl;rpg;gLj;JtjhtJ:

(m)   ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; ghpe;Jiuf;fg;gl;l tiutpyf;fzq;fs; kw;Wk; ghpe;Jiuf;fg;gl;l tbtq;fSf;fpzq;fNt Nkw;$wg;gl;l 

$w;Wf;fs; jahhpf;fg;gl;Ls;sd.

(M)  ,f;$w;Wf;fspy; cs;slq;fpAs;s jfty;fs; fzf;fha;T nra;ag;gl;lit vdf; Fwpg;gplg;gl;lit jtph;e;j Vidait fzf;fha;T 

nra;ag;glhj epjpapay; $w;Wf;fspypUe;J gphpj;njLf;fg;gl;litahFk;.

    gp.v];. vjphp#hpa   Mh;.vk;. jkpjh Fkhup uj;ehaf;f 

     (xg;gk;) gpujhd epjpapay; mjpfhhp   (xg;gk;) gpujhd epiwNtw;W mjpfhhp (gjp;y;)

 2021-02-24  2021-02-24

                                                    tq;fp

 elg;G tUlk;  Kd;ida tUlk;
Mapuk; &gha;fspy; 31.12.2020   31.12.2019
 (fzf;fha;thfhjJ)  (fzf;fha;thdJ) 

njhopw;ghl;L eltbf;iffspypUe;jhd fhRg;gha;r;ry; 
thpf;F Kd;duhd ,yhgk;      2,669,508  2,960,258    
rPuhf;fq;fs;:  
     thpf;F Kd;duhd ,yhgj;jpy; mlq;fpAs;s fhry;yh tplaq;fs;         2,925,323  4,061,421    
     njhopw;ghl;L nrhj;Jf;fspd; khw;wq;fs;       (23,123,812 )  (7,274,253 )    
     njhopw;ghl;L nghWg;Gf;fspd; khw;wq;fs;          23,229,126  19,218,607    
     KjyPl;Lj; njhopw;ghLfspype;jhd Njwpa ,yhgk; -  -
     $l;L kw;Wk; ,iz epWtdg; gq;Ffspd; ,yhgk; -  - 
           Jiz kw;Wk; ,iz epWtdq;fspypUe;jhd gq;fpyhgk; -  - 
,yhgk; kw;Wk; el;lk; Clhf epahag; ngWkjpapy; epjpr; fUtpfspypUe;jhd Njrpa ,yhgk;/(el;lk;) -  - 
     Vida kPs; tifg;gLj;jy;fs; -  -
     tiuaWf;fg;gl;l eyd;Ghpj; jpl;lq;fSf;Fr; nrYj;jpa gq;fspg;G      (142,040 )  (146,287 )   
     epjpg; gzpfs; kPjhd thp        (1,113,999 )  (1,659,201 )    
           nrYj;jpa thp          (1,039,684 )  (915,600 )    
njhopw;ghl;L eltbf;iffspypUe;jhd/ (gad;gLj;jpait) Njwpa fhR      3,404,422  16,244,945  

KjyPl;L eltbf;iffspypUe;jhd fhRg; gha;r;ry;
Mjdk;> nghwpfs;> cgfuzq;fspd; nfhs;tdT      (45,854 )  (217,855 )   
mUtr; nrhj;Jf;fspd; Njwpa nfhs;tdT (1,533 )  (13,816 )   
epiyahd itg;Gfspy; KjyPL (%d;W khjq;fSf;F Nkw;gl;lit)         9,300,148  2,287,605 
Mjdk;> nghwpfs; kw;Wk; cgfuzq;fspd; tpw;gid %ykhd ngWiffs;   481  4,203   
gq;Fr;re;ij KjyPl;L tpw;gidapy; Njwpa ngWiffs;   -  -

KjyPl;L eltbf;iffspypUe;jhd Njwpa fhR (gad;gLj;jpait)     9,253,242  2,060,137  
epjpapay; eltbf;iffspypUe;jhd fhRg; gha;r;ry;
toq;fg;gl;l rhjhuz %yjdg; gq;fpypUe;jhd Njwpa ngWiffs; -  -
nraw;ghl;L Fj;jif tl;br; nrytpdq;fs; (119,195 )  (81,828 )   
nraw;ghl;L Fj;jif fl;lzk; kPsr; nrYj;jy;fs; (318,230 )  (276,246 )  
Vida fld;ghLfspypUe;J Njwpa ngWiffs; (630,784 )  7,534,500    
fld; gj;jpuq;fis kPsr; nrYj;Jjy;     (2,500,000 )  -  
fld; gj;jpuq;fs; kPJ nrYj;jpa tl;b (207,853 )  (535,785 )

epjpapay; eltbf;iffspypUe;J Njwpa fhR     (3,776,061 )  6,640,642    

fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfspd; Njwpa mjpfhpg;G/(FiwT)       8,881,603  24,945,724   
tUlj;jpd; Muk;gj;jpypUe;j fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfs;       34,584,741  9,639,017    
tUlj;jpd;;; KbtpypUe;j fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfs;      43,466,344  34,584,741    
fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfspd; xg;gPL fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfs;          3,758,858  2,750,187     
tq;fpfspypUf;Fk; rhjfkhd kPjp -   tq;fpfspYs;s ,Ug;Gfs;       8,436,353  9,798,275  
                            %d;W khjq;fSf;Ff; Fiwthd epiyahd itg;Gfs;         31,546,909  22,571,266   
tq;fpfspypUf;Fk; rhjfkw;w kPjp    (275,776 )  (534,988 )  

    43,466,344  34,584,741 

2020 brk;gh; 31Mk; jpfjp Kbtile;j tUlj;jpw;fhd fhRg; gha;r;ry; $w;W

tq;fp

Mapuk; &gha;fspy; elg;G 
tUlk;

Kd;ida 
tUlk;

31.12.2020 31.12.2019 

(fzf;fha;thfhjJ) (fzf;fha;thdJ)

fhyg;gFjpf;fhd ,yhgk; / (el;lk;) 795,019 498,595

tUkhdf; $w;Wf;F kPs;tifg;gLj;jg;gl;l tplaq;fs; - -

ntspehl;Lr; nraw;ghL kPjhd ghpkhw;wy; tpj;jpahrk; - -

fhRg; gha;r;ry; vy;iy kPjhd Njwpa ,yhgk;/(el;lk;) - -

Vida tphpthd tUkhdk; Clhd epahag; ngWkjpapy; mstplg;gl;l KjyPLfspy; cs;s fld; fUtpfs; kPjhd ,yhgk;/(el;lk;) - -

,iz kw;Wk; $l;L epWtdq;fspd; gq;Ffspy; ,yhgk;

Vida tphpthd tUkhdk; Clhd epahag; ngWkjpapy; cs;s fld; fUtpfs; (Fwpg;gplg;gl;lit) - -

fop: tUkhdf; $w;Wf;F kPs;tifg;gLj;jg;gl;l tplaq;fs; rk;ge;jkhd thpr; nrytpdq;fs;

tUkhdf; $w;Wf;F kPs;tifg;gLj;jg;glhj tplaq;fs; - -

Vida tphpthd tUkhdk; Clhd epahag; ngWkjpapy; tbtikf;fg;gl;l KjyPLfspy; cs;s gq;Filik fUtpfspd; khw;wk;
,yhgk; my;yJ el;lk; Clhf epahag; ngWkjpapy; tbtikf;fg;gl;l epjpg; nghWg;Gfs; kPjhd; tq;fpapd; 

nrhe;j fld; ,lh;fhg;G khw;wj;jpy; epaha ngWkjp gfph;e;jspg;gpy; khw;wk;

- -

Copaj;Jf;F gpw;gl;l fhyg;gFjpf;fhd Copah;fSf;fhd eyd;Ghpa gzpf;nfhilapd; kPs;-mstPLfs; (335,580) (111,762)

Nkyjpf kPs; kjpg;gPLfspd; khw;wk; - -

,iz kw;Wk; $l;L epWtdq;fspd; gq;Ffspy; ,yhgk; - -

Copah; flg;ghLfs; kPjhd gpw;Nghlg;gl;l thpj; jhf;fq;fs; 93,962 31,293

fop: tUkhdf; $w;Wf;F kPs;tifg;gLj;jg;glhj tplaq;fs; rk;ge;jkhd thpr; nrytpdq;fs; - -

fhyg;gFjpf;fhd Vida tphpthd tUkhdk;> Njwpa thpapy; (241,617) (80,468)

fhyg;gFjpf;fhd nkhj;j Vida tphpthd tUkhdk;  553,402 418,126

gfph;e;jspf;fg;glf;$bait:

jha; gq;Filikahsh;  553,402 418,126

fl;Lg;ghlw;w Mh;tk; - -

2020 brk;gh; 31Mk; jpfjpad;W cs;sthwhd flg;ghLfs;> vjph;ghuhjitfs; kw;Wk; ngWkjp Fiwg;G> 
fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fspd; gFg;gha;T

tq;fp
Mapuk; &gha;fspy; elg;G 

tUlk;

 31.12.2020

(fzf;fha;thfhjJ)

Kd;ida 
tUlk;

31.12-2019

(fzf;fha;thdJ)

cw;gj;jp hPjpapy; nkhj;jf; fld;fs; kw;Wk; 

Kw;gzq;fs;

cw;gj;jp tif - cs;ehl;L ehzak;

jtizf; fld;fs; 114,507,930 99,322,779 
thliff; Fj;jiffs; 961,274 888,834 
mlF Kw;gzk; 15,431,733 13,644,437 
kPs;epjpf; fld;fs; 25,636,719 20,389,888 
ypa ,RW 41,620 45,089 
Copah; fld;fs; 4,122,589 3,699,556 
itg;Gfs; kPjhd fld;fs; 6,449,520 6,564,153 
SME 125,408 138,814 
cg nkhj;jk; 167,276,793 144,693,551 
cw;gj;jp tif - ntspehl;L ehzak;

Nkyjpfg; gw;W   -   
jtizf; fld;fs;   -   
cj;juthjq;fs;   -   
gpizaq;fs;   -   
Vida fld;fs; (Fwpg;gpl;lit)   -   
cg nkhj;jk;   -   

nkhj;jk; 167,276,793 144,693,551
cw;gj;jp hPjpapy; flg;ghLfs; kw;Wk; 

vjph;ghuhjitfs; 

cw;gj;jp tif - cs;ehl;L ehzak;

cj;juthjq;fs; 138,447 139,743 
gpizaq;fs; - - 
cgNahfpf;fg;glhj fld; trjpfs; - - 
Vida flg;ghLfs; (Fwpg;gplg;gl;lit) - - 
Vida vjph;ghuhjitfs; 

(cz;bay; nfhs;tdT)

65,930 92,831 

cg nkhj;jk; 204,377 232,573 
cw;gj;jp tif - ntspehl;L ehzak;

cj;juthjq;fs;  -   
gpizaq;fs;  -   
cgNahfpf;fg;glhj fld; trjpfs;  -   

tq;fp
Mapuk; &gha;fspy; elg;G 

tUlk;

 31.12.2020

(fzf;fha;thfhjJ)

Kd;ida 
tUlk;

31.12-2019

(fzf;fha;thdJ)

Vida flg;ghLfs; (Fwpg;gplTk;)   -   
Vida vjph;ghuhjitfs; (Fwpg;gplTk;)   -   
cg nkhj;jk;   -   
nkhj;jk; 204,377 232,573 

fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs; kPjhd 
epiyfs; hPjpahd ngWkjp Fiwg;G> 
flg;ghLfs; kw;Wk; vjph;ghuhjitfs;

nkhj;jf; fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs;> 

flg;ghLfs; kw;Wk; vjph;ghuhjitfs;

167,481,170 144,926,124 

fop:  1k; epiyapd; fPo; jpul;ba ngWkjp Fiwg;G  1,751,408 1,548,421 

    2k; epiyapd; fPo; jpul;ba ngWkjp Fiwg;G  1,105,165 1,328,104 

    3k; epiyapd; fPo; jpul;ba ngWkjp Fiwg;G  6,405,528 4,790,789 
fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs;> flg;ghLfs; 

kw;Wk; vjph;ghuhjitfspd; Njwpa ngWkjp

 158,219,070 137,258,810 

tUlj;jpDs; ngWkjp Fiwg;gpd; efh;Tfs;

1k; epiyapd; fPo;

tUkhdf; $w;Wf;fhd fl;lzk;/(kPs; gjpT)  202,987 532,169 
fhyg;gFjpf;fhd gjptopg;G - - 
Vida efh;Tfs; - - 
31-12-2020,y; ,Wjp kPjp  1,751,408 1,548,421 
2k; epiyapd; fPo;

tUkhdf; $w;Wf;fhd fl;lzk;/(kPs; gjpT)  (222,939) 399,311 
fhyg;gFjpf;fhd gjptopg;G - - 
Vida efh;Tfs; - - 
31-12-2020,y; ,Wjp kPjp 1,105,165 1,328,104 
3k; epiyapd; fPo;

tUkhdf; $w;Wf;fhd fl;lzk;/(kPs; gjpT)  1,614,739 1,470,157 
fhyg;gFjpf;fhd gjptopg;G - - 

01-04-2019,y; ,izf;fg;gl;l LDB tq;fp kPjpfs; - 1,801,375 

Vida efh;Tfs; - (33,816) 
31-12-2020,y; ,Wjp kPjp  6,405,528 4,790,789 

nkhj;j ngWkjp Fiwg;G SLFRS 9 ,d; fPo;  9,262,100 7,667,314 

2020 brk;gh; 31Mk; jpfjpad;W cs;sthwhd itg;Gfspd; gFg;gha;T
tq;fp

Mapuk; &gha;fspy;

elg;G 
tUlk;

 31.12-2020
(fzf;fha;thfhjJ)

Kd;ida 
tUlk;
31-12-2019

(fzf;fha;thdJ)

cw;gj;jp tif - cs;ehl;L ehzak;

Nfhuy; itg;Gfs; (eilKiwf; fzf;F) - -

Nrkpg;G itg;Gfs; 65,669,268 55,950,780 

epiyahd itg;Gfs; 107,213,339 93,649,049 

Vidait (Fwpg;gplg;gl;lit) - -

cg nkhj;jk; 172,882,607 149,599,829 

tq;fp

Mapuk; &gha;fspy;

elg;G 
tUlk;

 31.12-2020
(fzf;fha;thfhjJ)

Kd;ida 
tUlk;
31-12-2019

(fzf;fha;thdJ)

cw;gj;jp tif - ntspehl;L ehzak;

Nfhuy; itg;Gfs; (eilKiwf; fzf;F) - -
Nrkpg;G itg;Gfs; - -
epiyahd itg;Gfs;   -   -
Vidait (Fwpg;gplg;gl;lit) - -
nkhj;jk; 172,882,607 149,599,829 

2020 brk;gh;; 31Mk; jpfjp Kbtile;j tUlj;jpw;fhd tphpthd tUkhdf; $w;W

2020 brk;gh; 31k; jpfjpad;Ws;sthwhd njhpT nra;ag;gl;l nraw;ghl;Lf; Fwpfhl;bfs; (xOq;FgLj;jg;gl;l mwpf;ifaply; mbg;gilapy;)
tq;fp

 

 

31.12.2020,y;
cs;sthW

(fzf;fha;thfhjJ)

31.12.2019,y;
cs;sthW

(fzf;fha;thdJ)

xOq;FgLj;jy; %yjdg; NghJik (Mapuk; &gha;fspy;) 

  nghJg; gq;Filik mLf;F 1 (Tier I) 14,223,576 14,223,587 
  mLf;F 1 (Tier I) %yjdk; 14,223,576 14,223,587 
  nkhj;j mbj;js %yjdk; 20,548,649 21,227,845 
xOq;FgLj;jy; %yjd tpfpjk; (%) 

nghJg; gq;Filik mLf;F 1 %yjdk; (%) (Mff; Fiwe;j Njit 7%) 10.06% 10.90% 

mLf;F 1 %yjd tpfpjk; (Mff; Fiwe;j Njit 8.5%) 10.06% 10.90% 

nkhj;j %yjd tpfpjk; (Mff; Fiwe;j Njit 12.5%) 14.54% 16.27%

me;epa tpfpjk; (Leverage ratio) (Mff; Fiwe;j Njit 3%) 6.31% 6.84%
xOq;FgLj;jy; jputj;jd;ik

epajpr; rl;l jputr; nrhj;Jf;fs; (Mapuk; &gha;fspy;) 48,300,447 46,699,452 
epajpr; rl;l jputr; nrhj;Jf;fs; tpfpjk; % (Fiwe;j Njitg;ghL 20%) 29.30% 32.38% 
cs;ehl;L tq;fp myFfs; (%) - - 
fly; fle;j  tq;fp myFfs; (%) - - 

nkhj;jf; ifapUg;gpd; cah; juj;jpyhd jputepiyr; nrhj;J - &gh |000 8,337,069 9,127,224 
jputepiy KOj;jOty; tpfpjk; (%) (Mff; Fiwe;j Njit 100%) 
&gha; (%) 146.00% 167.00% 
rfy ehzak; (%) - - 

Njwpa epiyahd epjp tpfpjk; (%) (Mff; Fiwe;j Njit 100%) 143.00% 104.00%
 nrhj;Jf;fspd; juk; (fld; Jiwap;d; juk;)

nkhj;j nraw;glhj Kw;gzq;fspd; tpfpjk; %  (Njwpa Ia tl;bapy;) 7.86% 9.63% 

Njwpa nraw;glhj Kw;gzq;fspd; tpfpjk; %  (Ia tl;bapdJk; Vw;ghLfspdJk; NjwpaJ)                 1.99% 4.25%
,yhgj; jd;ik
tl;b vy;iy %                   5.25% 6.61%
nrhj;Jf;fspd; kPjhd jpUk;gy;; (thpf;F Kd;), %              0.75% 0.65%
%yjdj;jpd; kPjhd jpUk;gy;; % 5.22% 3.36%

tpsf;ff; Fwpg;Gfs;:

(1) fle;j epjpahz;bypUe;J fzf;fpay; nfhs;iffs; kw;Wk; fzf;fPl;L Kiw Mfpatw;wpy; ve;j khw;wq;fSk; ,y;iy.

(2)  COVID -19 njhw;W tzpf kw;Wk; nghUshjhu eltbf;iffis rPu;Fiyj;J> cyf kw;Wk; cs;@u; nghUshjhuj;jpw;F epr;rakw;w 

jd;ikia cUthf;fpAs;sJ. tzpf eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sk; NghJ> muR kw;Wk; ,yq;if kj;jpa tq;fp toq;fpa 

topfhl;Ljy;fs; kw;Wk; topKiwfis tq;fp fzf;fpy; vLj;Jf;nfhz;lJ. ,uz;L khjq;fs; Kjy; MW khjq;fs; tiuapyhd 

fhyg;gFjpapy; rYif tpfpjj;jpy; kPs; nrYj;j xj;jpitf;fg;gLfpd;wJ (Maratorium). ,yq;if kj;jpa tq;fp toq;fpa topfhl;ly; 

kw;Wk; fld; xg;ge;j fhyj;jpd; ,Wjp tiu nfhLg;gdTfs; xj;jpitf;fg;gLfpd;wd. mjd;gb> kjpg;gPL fzf;fplg;gl;L epjp mwpf;iffspy; 

mq;fPfupf;fg;gLk;. ,J 31.12.2020Mk; jpfjpAld; cld; Kbtile;j tUlj;jpy; tq;fp ,yhgj;jpy; fzprkhd jhf;fj;ij Vw;gLj;jpaJ. 

NkYk;> Njitg;gl;lhy;> jhf;fq;fs; kw;Wk; khw;wq;fis gzpg;ghsh; rig njhlu;e;J fz;fhzpf;Fk;.

(3)  31.12.2020Mk; jpfjpapd; gpufhuk; fpilf;ff;$ba jfty;fspd; mbg;gilapy; ECL jpUj;jq;fSf;fhd fzf;fPLfis Nkw;nfhz;Ls;sJ 

vd;gJld; Nkhrkhd epiyikfhf 5% RikAk;> mbg;gil epfo;T kw;Wk; rpwg;G epfo;Tfs; xt;nthd;Wf;Fk; 5% xJf;Ffpd;wJ.
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tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if Nrkpg;G tq;fp> ,y. 265> Nthl; ,lk;> nfhOk;G-07.

2020 brk;gh; 31Mk;; jpfjp Kbtile;j fhyj;jpw;fhd fhRg; gha;r;ry;; $w;W

 
 Mapuk; &gha;fspy;

eilKiwf; 

fhyk;

31/12/2020 

Kd;ida 

fhyk;;

31/12/2019 
nraw;ghl;L eltbf;iffspypUe;jhd fhRg;gha;r;ry;

thpf;F Kd;duhd ,yhgk; 417,600 633,964 

rPuhf;fq;fs;:

thpf;F Kd;duhd ,yhgj;jpy; mlq;fpAs;s fhry;yh tplaq;fs; 27,583 17,514 

nraw;ghl;L nrhj;Jf;fspd; khw;wq;fs; (37,468) 407,503 

nraw;ghl;L nghWg;Gfspd;; khw;wq;fs; (177,643) (107,466)

KjyPl;L eltbf;iffspypUe;jhd Njwpa fhR  -   -   
Jiz kw;Wk; ,iz epWtq;fspd; ,yhgj;jpd; gq;F  -   -   
Jiz kw;Wk; ,iz epWtq;fspd; gq;fpyhg tUkhdk;  -   -   
fPo;epiyf; fld;fSf;fhd tl;br; nrytpdq;fs;  -   -   
Kd;ida tUlj;jpw;fhd rPuhf;fq;fs;  -   (882,214)

eyd;Ghpj; jpl;lq;fis ikag;gLj;jp nrYj;jpa gq;fspg;G  -   (570)

nrYj;jpa thp (142,484) (79,460)

nraw;ghl;L eltbf;iffspypUe;J cUthf;fg;gl;l Njwpa fhR 87,588 (10,730)

KjyPl;L eltbf;iffspypUe;jhd fhRg; gha;r;ry;

Mjdk;> nghwpfs;> cgfuzq;fspd; nfhs;tdT (1,162) (1,089)

Mjdk;> nghwpfs; kw;Wk; cgfuzq;fspd; tpw;gid %ykhd 

ngWiffs;
-            -   

epjp KjyPLfspypUe;jhd nfhs;tdTfs;  -    -   
Kjph;tpd;NghJ tpw;gidf;Fs;s epjp KjyPLfspypUe;jhd 

ngWiffs;
 -    -   

mUtr; nrhj;Jf;fspd; Njwpa nfhs;tdT  -   (575)

Jiz epWtdq;fs; kw;Wk; $l;L epWtdq;fspd; KjyPl;Lg; 

ngWiffspd; Njwpa fhRg; gha;r;ry;
 -   -

Jiz epWtdq;fis mfw;WtjpypUe;jhd Njwpa fhRg; 

gha;r;ry;
 -    -   

,iz epWtdq;fs; kw;Wk; $l;L epWtdq;fis 

mfw;WtjpypUe;jhd ngWiffs;
 -    -   

Jiz epWtdq;fs; kw;Wk; ,iz epWtdq;fspypUe;J ngw-

g;gl;l gq;fpyhgk;
 -    -   

Mjd KjyPLfspd; nfhs;tdT

KjyPl;L eltbf;iffspypUe;jhd Njwpa fhR 

(gad;gLj;jpait)
(1,162) (1,664)

epjpapay; eltbf;iffspypUe;jhd fhRg; gha;r;ry;

toq;fg;gl;l rhjhuz %yjdg; gq;fpypUe;jhd Njwpa 

ngWiffs;
-   -   

toq;fg;gl;l Vida gq;Filik fUtpfspypUe;jhd Njwpa ngWiffs; -   -   
toq;fg;gl;l Jiz epWtdf; fld;fspypUe;jhd Njwpa 

ngWiffs;
-   -   

Jiz epWtdf; fld;fspd; kPs;nrYj;Jif -   -   
Jiz epWtdf; fld;fSf;Fr; nrYj;jpa tl;b -   -   
fl;Lg;ghlw;w Mh;tq;fSf;Fr; nrYj;jpa gq;fpyhgk; -   -   
jha; epWtd gq;Fjhuh;fSf;Fr; nrYj;jpa gq;fpyhgk; -   -   
Vida gq;Fhpik fUtp chpikahsh;fSf;Fr; nrYj;jpa gq;fpyhgk; -   -   
Vidait -   -   
epjpapay; eltbf;iffspypUe;J Njwpa fhR (gad;gLj;jpait) -   -   
fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfspd; Njwpa mjpfhpg;G/
(FiwT)

86,426 (12,394)

Fwpj;j fhyg;gFjpapd; Muk;gj;jpypUe;j fhR kw;Wk; fhRf;Fr; 

rkkhditfs;
18,730 31,124 

Fwpj;j fhyg;gFjpapd; KbtpypUe;j fhR kw;Wk; 

fhRf;Fr; rkkhditfs;
105,156 18,730 

2020 brk;gH 31Mk; jpfjpad;W cs;sthwhd 

itg;Gfspd; gFg;gha;T

tq;fp

Mapuk; &gha;fspy;

elg;G 

fhyg;gFjp

31-12-2020

Kd;ida 

tUlk;

31-12-2019

cw;gj;jp hPjpapy; 

Nfhuy; itg;Gfs; -   -   

Nrkpg;G itg;Gfs; 328,742 285,946

epiyahd itg;Gfs; 453,204 497,002 

gpuKf Nrkpg;G kw;Wk; mgptpUj;jp tq;fpapd; fld;fs; (PSDB) 295,139 293,230 

nkhj;jk; 1,077,085 1,076,178 

2020 brk;gH 31Mk; jpfjp jpfjpad;W cs;sthwhd flg;ghLfs;> vjpHghuhjitfs; 

kw;Wk; ngWkjp Fiwg;G: fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fspd; gFg;gha;T

Mapuk; &gha;fspy;

elg;G 

fhyg; gFjp 

31-12-2020

Kd;ida 

tUlk;

31-12-2019

cw;gj;jp hPjpapy; nkhj;jf; fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs;

cw;gj;jp tif - cs;ehl;L ehzak;

Nkyjpfg; gw;W - -   
jtizf; fld;fs; 1,897,064 2,062,857 
ngwNtz;ba thliff; Fj;jiffs; 521,293 472,747 
fld; ml;ilfs; -   
mlFr; Nritfs; 38,607 37,832 
gpuKf Nrkpg;G kw;Wk; mgptpUj;jp tq;fpfspd; 

fld;fs; (PSDP) 998,606 1,013,437 
tPlikg;Gf; fld;fs; 44,482 48,653 
Copah; fld;fs; 149,147 123,419 
nkhj;jk; 3,649,199 3,758,946 
epiy hPjpahf fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fspd; 

ngWkjp Fiwg;G

fop: 1k; epiyapd; fPo; jpul;ba ngWkjp Fiwg;G (111,025) (105,815)
 2k; epiyapd; fPo; jpul;ba ngWkjp Fiwg;G (75,751) (43,030)
 3k; epiyapd; fPo; jpul;ba ngWkjp Fiwg;G (1,392,916) (1,388,409)
fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fspd; Njwpa ngWkjp 2,069,507 2,221,691 
fhyg;gFjpf;fhd ngWkjp Fiwg;gpd; efh;Tfs;

1k; epiyapd; fPo;

Muk;g kPjp 105,815 193,238 
tUkhdf; $w;wpy; khw;wk; / (gjptopg;G) 5,210 (87,423)
,Wjp kpFjp 111,025 105,815 
2k; epiyapd; fPo;

Muk;g kPjp 43,030 38,672 
tUkhdf; $w;wpy; khw;wk; / (gjptopg;G) 32,720 4,359 
,Wjp kpFjp 75,751 43,030 
3k; epiyapd; fPo;

Muk;g kPjp 1,388,409 1,317,187 
tUkhdf; $w;wpy; khw;wk; / (gjptopg;G) 19,338 77,888 
Vida efh;Tfs; (14,831) (6,666)
,Wjp kpFjp 1,392,916 1,388,409 
nkhj;j ngWkjp Fiwg;G 1,579,691 1,537,255 

2021 brk;gH 31Mk; jpfjpad;Ws;sthW njhpT nra;ag;gl;l nraw;ghl;L 

Fwpfhl;bfs; (xOq;FgLj;jg;gl;l mwpf;ifaply; mbg;gilapy;)

tplaq;fs; 31/12/2020 31/12/2019
xOq;FgLj;jy; %yjdg; NghJik (Mapuk; &gha;fspy;)

  nghJg; gq;Filik mLf;F 1 (Tier I) 4,305,855 4,355,002 
  mLf;F 1 (Tier I) %yjdk; 4,305,855 4,355,002 
  nkhj;j mbj;js %yjdk; 4,305,855 4,405,948 
xOq;FgLj;jy; %yjd tpfpjk; (%) 

nghJg; gq;Filik mLf;F 1 %yjdk; (%) (Mff; Fiwe;j 

Njit 7%) 73% 83%

mLf;F 1 %yjd tpfpjk; (Mff; Fiwe;j Njit 8.5%) 73% 83%
nkhj;j %yjd tpfpjk; (Mff; Fiwe;j Njit 12.5%) 73% 84%
me;epa tpfpjk; (Leverage ratio) (Mff; Fiwe;j Njit 3%) 48% 50%
xOq;FgLj;jy; jputj;jd;ik

epajpr; rl;l jputr; nrhj;Jf;fs; (Mapuk; &gha;fspy;) 4,857,185 5,405,188 
epajpr; rl;l jputr; nrhj;Jf;fs; tpfpjk; % (Fiwe;j Njitg;ghL 

20%)
511% 514%

nkhj;jf; ifapUg;gpd; cah; juj;jpyhd jputepiyr; nrhj;J - &gh 

|000
296,371 292,618

jputepiy KOj;jOty; tpfpjk; (%) (Mff; Fiwe;j Njit 

100%) 567% 504%

Njwpa epiyahd epjp tpfpjk; (%) (Mff; Fiwe;j Njit 

100%) 192% 204%

 nrhj;Jf;fspd; juk; (fld; Jiwap;d; juk;)

nkhj;j nraw;glhj Kw;gzq;fspd; tpfpjk; %  
(Njwpa Ia tl;b)

21% 20%

nkhj;j nraw;glhj Kw;gzq;fspd; tpfpjk; %  (Ia 
tl;bapdJk; Vw;ghLfspdJk; Njwpa tl;b)                 

6% 5%

,yhgj; jd;ik

tl;b vy;iy %                   10% 13%
nrhj;Jf;fspd; kPjhd tUtha; (thpf;F Kd;), %              5% 7%
gq;Filik kPjhd tUtha; % 8% 13%

mj;jhl;rpg;gLj;Jif:

,yq;if Nrkpg;G tq;fpiar; Nrh;e;j jiyth;> nghJ Kfhikahsh; kw;Wk; rpNu\;l epjp;j; jpl;lkply; Kfhikahsh; Mfpa fPo; ifnahg;gkplg;gl;l ehq;fs; $l;lhf mj;jhl;rpg;gLj;JtjhtJ:

(m) ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; ghpe;Jiuf;fg;gl;l tiutpyf;fzq;fs; kw;Wk; ghpe;Jiuf;fg;gl;l tbtq;fSf;fpzq;fNt Nkw;$wg;gl;l $w;Wf;fs; jahhpf;fg;gl;Ls;sd.

(M)  ,f;$w;Wf;fspy; cs;slq;fpAs;s jfty;fs;; tq;fpapy; fzf;fha;T nra;ag;gl;lit vdf; Fwpg;gplg;gl;lit jtph;e;j Vidait fzf;fha;T nra;ag;glhj epjpapay; $w;Wf;fspypUe;J 

gphpj;njLf;fg;gl;litahFk;.

 Nf\pyh n[ath;jd R[pj; ngh;dhz;Nlh  H.K. vuQ;[pj; gj;kFkhu>

 (xg;gk;) jiyth; (xg;gk;) nghJ KfhikahsH/ gpepm  (xg;gk;) rpNu\;l epjpj; jpl;lkply; Kfhikahsh;

 25-02-2021 25-02-2021 25-02-2021

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if Nrkpg;G tq;fp 
2020 brk;gH 31Mk; jpfjp Kbtile;j fhyhz;Lf;fhd epjpf; $w;Wfs;

(A FULLY OWNED SUBSIDIARY OF )

2020 brk;gh; 31Mk; jpfjpad;Ws;sthwhd epjp epiyikfs; $w;W

 Mapuk; &gha;fspy;

eilKiw

 fhyk;

31/12/2020 ,y; 
cs;sthW

Kd;ida fhyk;;

31/12/2019,y; 
cs;sthW

nrhj;Jf;fs;

fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfs; 105,548 18,802 

kj;jpa tq;fpapYs;s kPjpfs; -   -   

tq;fpapYs;s ,Ug;G 4,734,648 5,395,758 

topj;Njhd;wy; epjpf; fUtpfs; -   -   

fld; jPh;g;gdtpy; cs;s epjpr; nrhj;Jf;fs;

 - fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs; 2,069,507 2,221,691 

 - fld;fs; kw;Wk; Vida fUtpfs; 779,708 265,894 

Vida tphpthd tUkhdk;; Clhf epahag; ngWkjpapy; mstplg;gl;l 

epjpapay; Mjdq;fs;

303,806 -   

,yhgk; kw;Wk; el;lk; Clhf epahag; ngWkjpapy; mstplg;gl;l 

epjpapay; Mjdq;fs;

138,011 136,065 

Jizf; fk;gdpfspy; KjyPLfs; -   -   

,iz epWtdq;fs; kw;Wk; $l;L epWtdq;fspy; KjyPLfs; -   -   

Mjdq;fs;> nghwpj;njhFjpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs; 329,840 287,955 

Mjd gad;ghl;L chpikfs; 5,980 14,365 

Mjd KjyPLfs; 383,177 333,315 

ed;kjpg;G kw;Wk; mUtr; nrhj;Jf;fs; 216 549 

gpw;Nghlg;gl;l thpr; nrhj;Jf;fs; -   -   

Vida nrhj;Jf;fs; 16,120 42,605 

nkhj;jr; nrhj;Jf;fs; 8,866,561 8,716,999 

nghWg;Gfs;

tq;fpfSf;Fr; nrYj;jg;gl Ntz;baitfs; 391 72 

Mf;f epjpapay; fUtpfs; -   -   

,yhgk; my;yJ el;lj;jpd; Clhf mq;fPfhpf;fg;gl;l epjpapay; nghWg;Gfs; -   -   

 - epahag; ngWkjpapy; mstplg;gl;lJ -   -   

 - epahag; ngWkjpapd; tbtikf;fg;gl;lJ -   -   

fld; jPh;g;gdtpy; cs;s epjpg; nghWg;Gfs;

 - thbf;ifahsh;fSf;Fr; nrYj;jNtz;baitfs; 1,077,085 1,076,178 

 - Vida fld;ghLfSf;Fr; nrYj;jNtz;baitfs; 575,874 552,132 

Fj;jif nghWg;Gfs; 6,734 14,116 

toq;fpa fld; gj;jpuq;fs; 134,526 263,986 

,isg;ghwy; eyd;Ghpfs; 29,530 25,032 

eilKiwapYs;s thp nghWg;Gfs; 342,984 404,436 

gpw;Nghlg;gl;l thp nghWg;Gfs; 555 764 

Vida Vw;ghLfs; -   -   

Vida nghWg;Gfs; 1,423,652 1,449,508 

Jiz epWtdq;fSf;Fr; nrYj;jNtz;bait -   -   

nkhj;jg; nghWg;Gfs; 3,591,331 3,786,223 

gq;Fhpik

mwpKfg;gLj;jg;gl;l %yjdk; / xJf;fg;gl;l %yjdk; 3,805,290 3,805,290 

epajpr; rl;l xJf;f epjpak; 254,919 239,997 

V.tp.t. xJf;fk; 39,756 38,385 

gpbj;Jitf;fg;gl;l tUtha; 2,830,258 2,545,273 

Vida xJf;fq;fs; (1,654,994) (1,698,169)

gq;Fjhuh;fSf;fhd nkhj;j chpik 5,275,230 4,930,776 

fl;Lg;ghlw;w <LghL -   -   

nkhj;j gq;Fhpik 5,275,230 4,930,776 

nkhj;j gq;Fhpik kw;Wk; nghWg;Gfs; 8,866,561 8,716,999 

vjph;ghuh nghWg;Gfs; kw;Wk; flg;ghLfs; 34,020 20,840 

tpQ;Qhgdj; jfty;fs;

                 nkhj;j Copah;fspd; vz;zpf;if 107 102 

                 fpisfspd; vz;zpf;if 4 4 

2020 brk;gh; 31Mk; jpfjp Kbtile;j fhyj;jpw;fhd tUkhdf; $w;W

 Mapuk; &gha;fspy;

eilKiwf; 

fhyk;

01-01-2020     

Kjy; 31-12-2020

tiu

Kd;ida fhyk;;

01-01-2019     

Kjy;            

31-12-2019

tiu

tl;b tUkhdk; 789,965 1,019,646 

tl;br; nrytpdq;fs; (75,685) (95,068)

Njwpa tl;b tUkhdk; 714,280 924,578 

fl;lzk; kw;Wk; juF tUkhdk; 4,137 1,664 

fl;lzk; kw;Wk; juFr; nrytpdq;fs; (271) (301)

Njwpa fl;lzk; kw;Wk; juF tUkhdk; 3,867 1,363 

tpahghuk; %ykhd Njwpa ,yhgk;/ (el;lk;) -   -   

,yhgk; my;yJ el;lk; %ykhf tbtikf;fg;gl;l epjpapay; 

fUtpfspypUe;jhd Njwpa ,yhgk;/ (el;lk;) -   -   

Njwpa Vida nraw;ghl;L tUkhdk; 78,155 135,932 

nkhj;j nraw;ghl;L tUkhdk; 796,302 1,061,873 

ngWkjp Fiwg;G fl;lzq;fs; (59,053) 5,025 

Njwpa nraw;ghl;L tUkhdk; 737,249 1,066,898 

Mszpr; nryTfs; (157,250) (155,842)

ngWkhdj; Nja;T kw;Wk; fld; jPh;g;gdTfs; (11,170) (17,398)

Vida nrytpdq;fs; (71,476) (76,085)

epjpapay; Nritfs; kPjhd VAT, NBT kw;Wk; DRL f;F Kd;duhd 

nraw;ghl;L ,yhgk; / (el;lk;)
497,353 817,573 

epjpapay; Nritfs; kPjhd ng.Nr.thp (VAT) (79,753) (112,974)

epjpapay; Nritfs; kPjhd Nj.f.thp. (NBT) -   (11,581)

epjpapay; Nritfs; kPjhd f.kP.thp (DRL) -   (59,053)

VAT, NBT kw;Wk; DRL f;F gpd;duhd nraw;ghl;L ,yhgk; / (el;lk;) 417,600 633,964 

,iz kw;Wk; Jiz epWtd gq;Ffspd; ,yhgk; -   -   

thpf;F Kd;duhd ,yhgk;/ (el;lk;) 417,600 633,964 

tUkhd thpr; nrytpdq;fs; (119,162) (186,147)

fhyg;gFjpf;fhd ,yhgk; / (el;lk;) 298,438 447,817 

gfph;e;jspf;fj;jf;f ,yhgk;:

gq;Fhpikahsh;fs; 298,438 447,817 

xU gq;fpd; kPJ <l;ba gq;fpyhgk;

rhjhuz gq;nfhd;wpw;fhd mbg;gil ,yhgk; 36 54 

2020 brk;gh; 31Mk; jpfjp Kbtile;j fhyj;jpw;fhd tphpthd tUkhdf; $w;W

 Mapuk; &gha;fspy;

eilKiwf; 

fhyk;

01-01-2020 Kjy; 

31-12-2020

tiu

Kd;ida fhyk;;

01-01-2019 Kjy;            

31-12-2019

tiu

Fwpj;j fhyg;gFjpf;fhd ,yhgk; / (el;lk;) 298,438 447,817

tUkhdf; $w;wpy; kPs;tifg;gLj;jg;gl;l tplaq;fs;

ntspehl;L nraw;ghl;L nkhopngah;g;G kPjhd ghpkhw;wy; 

tpj;jpahrk; -   -   

fhRg; gha;r;ry; vy;iy kPjhd Njwpa ,yhgk; / (el;lk;) -   -   

fld; fUtpfspYs;s KjyPLfs; kPjhd Njwpa ,yhgk;/ 
(el;lk;) -   -   

Vida tphpthd tUkhdk; %ykhf epahag; ngWkjpapy; 

mstplg;gl;lit -   -   

,iz kw;Wk; $l;L epWtdq;fspd; gq;Ffspy; ,yhgk; -   -   

Vida tphpthd tUkhdk; %ykhf epahag; ngWkjpapy; 

cs;s fld; fUtpfs; -   -   

fop: tUkhdf; $w;wpy; kPs;itf;fg;gLj;jg;gl;l Vida 

tphpthd tUkhd tplaq;fs; rk;ge;jkhdit -   -   

tUkhdf; $w;wpy; kPs;tifg;gLj;jg;glhj tplaq;fs;

Vida tphpthd tUkhdk; %ykhf epahag; ngWkjpapy; 

tbtikf;fg;gl;l gq;Filik fUtpfspd; KjyPLfs; kPjhd 

epahag; ngWkjpapd; khw;wk; 1,372 (20,930)

,yhgk; my;yJ el;lj;jpd; %ykhf epahag; ngWkjpapy; 

tbikf;fg;gl;l epjpapay; nghWg;Gfs; kPJ tq;fpapd; nrhe;j fld; 

,lh;fhg;gpy; gfph;e;jspf;fg;gl;l epahag; ngWkjpapd; khw;wk; - -   

eyd;Ghpj; jpl;lq;fs; rhh;e;jit kPjhd cz;ikahd 

,yhgk; / (el;lk;) 1,496 (892)

Kd;ida Copah;fspd; ,isg;ghw;W eyd;Ghpapd; 

kPs; kjpg;gPLfs; -   -   

Nkyjpf kPs; kjpg;gPLfspd; khw;wk; 43,175   -   

,iz kw;Wk; $l;L epWtdq;fspd; gq;Ffspy; ,yhgk; -   -   

fop: tUkhdf; $w;wpy; kPs;itf;fg;gLj;jg;glhj Vida 

tphpthd tUkhd tplaq;fs; rk;ge;jkhdit -   -   

Fwpj;j fhyg;gFjpf;fhd Vida tphpthd tUkhdk;> 

Njwpa thpapy; 46,016 (21,822)

Fwpj;j fhyg;gFjpf;fhd Vida tphpthd tUkhdk; 344,455 425,994

2020 brk;gh;; 31Mk; jpfjp Kbtile;j fhyg;gFjpf;Fhpa gq;Fhpik khw;wq;fspd; $w;W

  Mapuk; &gha;fspy;
$wg;gl;l %yjdk; / 
xJf;fg;gl;l %yjdk;

xJf;fq;fs;

nkhj;jk;

fl;Lg; 

ghlw;w 

tl;b

nkhj;j 

gq;Fhpik

 
rhjhuz 

gq;Ffs;

xJf;fg; 

gl;l 

%yjdk;

epajpfs; 

rl;l 

xJf;f 

epjp

V.tp.t. 

xJf;fk;

kPs; 

kjpg;gPl;L 

xJf;fk;

gpbj;J 

itf;fg; 

gl;l 

tUtha;

Vida 

xJf; 

fq;fs;

01/01/2020 md;Ws;sthwhd kPjp 820,447 2,984,844 239,997 38,385 468,021 2,545,273 (2,166,190) 4,930,776 -   4,930,776 

gUtj;jpw;fhd nkhj;j tphpthd tUkhdk;         
gUtj;jpw;fhd ,yhk; / (el;lk;) -   -   -   -   -   298,438 -   298,438 -   298,438 
Vida gue;jstpyhd tUkhdk; (Njwpa thpapy;) -   -   -   1,372 -   1,469  2,841 -   2,841 
gUtj;jpw;fhd nkhj;j tphpthd tUkhdk; -   -   -   1,372 -   299,908 -   301,280 -   301,280 
gq;Filikahsh;fSldhd ghpth;j;jid / 
Neubahf gq;Fikapy; mq;fPhpf;fg;gLfpd;wd.

toq;fpa gq;Ffs; / xJf;fg;gl;l %yjdj;jpd; 

mjpfhpg;G  -   -    -   -   -   -   -   -   
gad;gLj;jg;gl;l gfph;T tpUg;gq;fs; -   -   -    -   -   -   -   -   -   
toq;fg;gl;l Nghd]; -   -   -    -   -   -   -   -   -   
toq;fg;gl;l chpkq;fs; -   -   -    -   -   -   -   -   -   
fhyg;gFjpapy; khw;wg;gl;l xJf;fq;fs; -   -   14,922 -   -   (14,922) -   -   -   -   
gq;Filikahsh;fSf;fhd gq;Fyhgk; -                  -   -   -   -   -   -   -   
Mjdq;fs;> nghwpj;njhFjpfs; kw;Wk; cgfuzq;f-

spd; kPs;kjpg;gPLfs; kPjhd ,yhgk; / (el;lk;) 

(fpua Kiw Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ) -   -   -   43,175 -   -   43,175 -   43,175
Vidaitfs; -   -   -    -   - - - - -
gq;Filikahsh;fSldhd 

nkhj;jg; ghpkhw;wq;fs; -   -   14,922 -   43,175 (14,922) -   43,175 -   43,175 
 
31/12/2020 md;Ws;sthwhd kPjp 820,447 2,984,844 254,919 39,756 511,196 2,830,258 (2,166,190) 5,275,230 -   5,275,230 

m. tq;fp - 31/12/2020

Mapuk; &gha;fspy; AC FVPL FVOCI nkhj;jk;

nrhj;Jf;fs;

fhR kw;Wk; fhRf;F rkkhditfs; 105,548 105,548 

kj;jpa tq;fpapYs;s kPjp -   

tq;fpfspYs;s ,Ug;Gfs; 4,734,648 4,734,648 

topj;Njhd;wy; epjpf; fUtpfs; -   -   

fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs; 2,069,507 2,069,507 

fld; fUtpfs; 779,708 779,708 

gq;Filik fUtpfs; 138,011 138,011 

Adpl; bu];l; KjyPLfs; 303,806

nkhj;j epjpapay; nrhj;Jf;fs; 7,689,411 303,806 138,011 8,131,228 

M. tq;fp - 31/12/2019

Mapuk; &gha;fspy; AC FVPL FVOCI nkhj;jk;

nrhj;Jf;fs;

fhR kw;Wk; fhRf;F rkkhditfs; 18,802   -     -   18,802 

kj;jpa tq;fpapYs;s kPjp            -     -     -    -   

tq;fpfspYs;s ,Ug;Gfs; 5,395,758   -     -   5,395,758 

topj;Njhd;wy; epjpf; fUtpfs; -     -     -    -   

fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs; 2,221,691   -     -   2,221,691 

fld; fUtpfs; 265,894   -     -   265,894 

gq;Filik fUtpfs;   -     -   136,065 136,065 

nkhj;j epjpapay; nrhj;Jf;fs; 7,902,144   -   136,065 8,038,210 

Mapuk; &gha;fspy; AC FVPL nkhj;jk;

nghWg;Gfs;

tq;fpfSf;F nrYj;jg;gl Ntz;bait 391   -   391 

Mf;f epjpapay; fUtpfs;   -   

fld; jPh;g;gdTf;fhd epjpapay; nghWg;Gfs;

 - itg;ghsh;fSf;Fr; nrYj;jNtz;bait 1,077,085   -   1,077,085 

 - Vida fld;ghl;lhsh;fSf;Fr; nrYj;j 

Ntz;bait

575,874 
  -   

575,874 

toq;fg;gl;l fld; gpizaq;fs; 134,526   -   134,526 

nkhj;j epjpapay; nghWg;Gfs; 1,787,877   -   1,787,877 

Mapuk; &gha;fspy; AC FVPL nkhj;jk;

nghWg;Gfs;

tq;fpfSf;F nrYj;jg;gl Ntz;bait 72   -   72 

Mf;f epjpapay; fUtpfs;   -     -     -   

fld; jPh;g;gdTf;fhd epjpapay; nghWg;Gfs;   -     -     -   

 - itg;ghsh;fSf;Fr; nrYj;jNtz;bait 1,076,178   -   1,076,178 

 - Vida fld;ghl;lhsh;fSf;Fr; nrYj;j 

Ntz;bait
552,132   -   552,132 

toq;fg;gl;l fld; gpizaq;fs; 263,986   -   263,986 

nkhj;j epjpapay; nghWg;Gfs; 1,892,368   -   1,892,368 

2020 brk;gH 31Mk; jpfjp cs;sthwhd epjpapay; rhjdq;fspd; mstPl;L mbg;gilapyhd gFg;gha;T 
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வாழ்க்கை த�ாடர்ான ஆற்றல்,அனு்வ
கைல்வி்ை சாரணர இை்ககைம் வழங்குகி்றது
(வெலிகம தினகரன் நிருபர்)   

பாடசாலைலை விட்டு வெளியில் வசன்-
றாலும் ொழ்கலக வ�ாடர்பான அனுபெ்க 
கல்விலை  

வ�ாடர்ெ�ற்கு, சாரணர் இை்ககம் ெழி-
காட்டும் என மாத�லற மாெட்ட பாராளு -
மன்ற உறுப்பினர் நிபுணரணதுஙக வ�ரிவித -
�ார்.   

சாரண இை்கக ஸ�ாபகர் பபடின் 
பெலின்,164 ஆெது பிறந� தினதல� முன் -
னிட்டு,இைஙலக சாரணர் இை்ககம் ஏற்பாடு 
வசய� மர்ககன்றுகள் நடும் நிகழவில், உலர -
ைாற்றுலகயிபை அெர் இ�லனத வ�ரிவித -
�ார்.மாத�லற மாெட்ட சாரணர் இை்கக 
�லைலமைகம் மற்றும் மாத�லற ெைை 

கல்வித திலண்ககளம் ஆகிைெற்லற லமை -
மாக்க வகாண்டு இந நிகழவு ஏற்பாடு வசய -
ைப்பட்டது. சுமார் ஒரு இைட்சம் மர்க கன்று -
கள் இததிட்டததில் நடப்பட உள்ளன.  

இஙகு வ�ாடர்நது  உலரைாற்றிை அெர்: 
பாடசாலை மற்றும் ெகுப்பலற்ககு 

வெளிபை வசன்று ொழ்கலக வ�ாடர்பான 
வசைல்  முலறலை கற்று்க வகாள்ள்க கூடிை 
கல்வித திட்டதல� நாட்டில் அறிமுகப்ப -
டுத�  பெண்டும்.இ�ற்குப் வபாருத�மான 
ெழிகாட்டலை சாரணர் இை்ககம் ெழஙகு -
கிறது.மாற்றஙகலள ம்ககள் எதிர்பார்த� 
பபாதும் அலெ நலடவபறுெ�ாக இல்லை.
சிறிை,மததிை மற்றும் நீண்டகாை பெலைத 
திட்டஙகளின் மூைபம இ�லன உருொ்கக 
முடியும்.   

பலட அனுபெஙகள் உட்பட, �லை-
லமததுெ பண்புகள் அலனதல�யும் �ற் -
பபால�ை ஜனாதிபதி வகாண்டுள்ளார். உைக 
நலடமுலற்ககு ஏற்ப, நாமும் மாற்றஙகலள 
அலடை பெண்டும் என்பல� அடிப்பலட-
ைாக்க வகாண்பட ஜனாதிபதி வசைற்படு-
கிறார். இ�ற்காக சகைரும் ஒததுலழப்பு 
ெழஙக பெண்டும்.   

வகாழும்பு பராைல் கல்லூரியில் நானும் 
ஒரு சாரணராக வசைற்பட்படன்.ொர நாட் -
களில்  வீடுகளு்ககுச் வசன்று சுைமாக 
பெலைகலள வசயது வகாடுதது �மது நிதி -
ைதது்ககுப்

சாரணர்கள் பணம் பசகரிதது ெந�னர். 
இருந� பபாதும் கடந� காைஙகளில் இவொ-
றான நிகழவுகலள்க காண முடிைவில்லை. 

இ�ற்கு பிர�ான காரணம்,�ற்பபாது நலட-
முலறயிலுள்ள, எமது கல்வித திட்டபம 
காரணம்.

பரீட்லசயில் சிததிைலடந�ால் பபாதும் 
என்ற மனநிலையில் பாடஙகலள மனனம் 
வசயெப� இன்லறை கல்விததிட்டமாக 
உள்ளது.

இந�்க கல்வி முலறகள் நாளு்ககு நாள் 
மாற்றமலடை பெண்டும்.   

இைஙலகயின் சாரணர் வசைைணிலை 
எடுதது்க வகாண்டால் அதில் முன்னிலை -
யில் மாத�லற சாரணர் இை்ககபம உள்ளது.
இந� நிலைலமலை பமலும் உைர்ததுெ -
�ற்கு 

அலனெரும் ஒததுலழ்கக பெண்டும் 
என்றார்.

கட்டுநாயகக - புத்தளம் ரயில் 
சேவைகள் 26 மு்தல் 28 ைவர  
இவை நிறுத்தம்   

(மினுொஙவகாலட நிருபர் )  
 
கட்டுநாை்கக மற்றும் புத�ளம் ரயில் நிலை-

ைஙகளு்ககு இலடயிைான ரயில் பசலெகள் 
ைாவும், நாலள (26) மு�ல் நாலள மறுதினம் 
(28) ெலர �ற்காலிகமாக நிறுததி லெ்ககப்பட்-
டுள்ள�ாக, ரயில்பெத திலண்ககளம் அறிவித-
துள்ளது.  

 புத�ளம் ரயில் பால�யின் குரண மற்றும் நீர் -
வகாழும்பு ரயில் நிலைைஙகளு்ககு இலடயில் 
இரட்லட ெழிப் பால�யில் பமற்வகாள்ளப்ப -
டும் அபிவிருததி பெலைகள் காரணமாகபெ, 
இந�ச் பசலெகலள �ற்காலிகமாக இலடநி -
றுத� தீர்மானி்ககப் பட்டுள்ளது. குரண மற்றும் 
நீர்வகாழும்பு்ககு இலடயிைான ரயில் பால�, 
பமற்குறித� இரண்டு தினஙகளு்ககு மூடப்பட-
வுள்ளலமயும் குறிப்பிடத�்ககது.

 இ்ககாைப் பகுதியில் கட்டுநாை்கக மற்றும் 
புத�ளம் ரயில் நிலைைஙகளு்ககு இலட -
பைைான ரயில் பசலெகள் இடம்வபறமாட் -
டாவ�ன,பைணிகளு்ககு முன்கூட்டிபை 
அறிவிகப்படுகிறது. இ�னால், வகாழும்பு 
- பகாட்லட மற்றும் கட்டுநாை்கக ரயில் 
நிலைைஙகளு்ககு இலடயில் மட்டுபம ரயில் 
பசலெகள் இடம்வபறும்  என்றும் ரயில் -
பெத திலண்ககளம் வ�ரிவிததுள்ளது.

க�ோழி�ளை கேடளடையோடிய
பூளை ப�ோறியில் சிக்கியது

(புத�ளம் தினகரன் நிருபர்)  

புத�ளம் வென்னப்புெ பகு -
தியில் பகாழிகலள பெட்லட -
ைாடி ெந� "மீன்பிடி" ெலக 
பூலன ஒன்று வபாறியில் சி்ககி -
யுள்ளது.  

இ�லன அெ�ானித� அப் -
பகுதியில் ெசி்ககும்  வபாது 
ம்ககள் புத�ளம் ெனஜீெராசி -
கள் திலண்ககள கட்டுப்பாட் -
டுப் பிரிவினரு்ககு �கெல் 
ெழஙகினர்.�கெல் கிலடத� -
தும்

அப்பகுதி்ககுச் வசன்ற ென -
ஜீெராசிகள் கட்டுப்பாட்டுப் 
பிரிவினர், வபாறியில் சி்ககியிருந� "மீன்பிடி" -
ெலக பூலனலை உயிருடன் மீட்டுள்ளனர்.  

மீட்கப்பட்ட இந�ப் பூலன புத�ளம் 

�ப்பபாெ சரணாைைததில் விடுவி்ககப்பட்ட�ாக 
ெனஜீெராசிகள் திலண்ககள அதிகாரி ஒருெர் வ�ரி -
வித�ார்.  

(அநுரா�புரம் தினகரன் நிருபர்)   

 அநுரா�புர மாெட்டததில் இதுெலர்ககும் 515 
பபரு்ககு வகாபரானா வகாவிட் 19 வ�ாற்றி உள்ளது. 
மாெட்ட வ�ாற்று பநாய பிரிவு, இது பற்றி அறிவிததுள்-
ளது.    மாெட்டததின் அலனதது பிரப�ச வசைைாளர் 
பிரிவுகளிலும், அண்லம்ககாைமாக வ�ாற்றாளர்கள் 
இனஙகாணப்படுெ�ால், பநாைாளர்களின் எண்ணி்கலக 
அதிகரிதது ெருெ�ாகவும் மாெட்ட வ�ாற்று பநாயப்-
பிரிவு வ�ரிவிததுள்ளது.அநுரா�புரம் சாஹிரா ப�சிை 
பாடசாலை ஆசிரிலை ஒருெரு்ககு வகாபரானா வ�ாற்று 
உறுதிைான�ால், பாடசாலையின் கல்வி நடெடி்கலகக-
ளும் மறு அறிவித�ல் ெரும் ெலர இலட நிறுத�ப் பட்-
டுள்ளன.  

 குறித� ஆசிரிலையிடம் கல்வி பயின்ற சிை ெகுப்பு 
மாணெர்கள் மற்றும் அெர்களது குடும்பததினரும் சுை 
�னிலமப்படுத�லு்ககு உற்படுத�ப்பட்டுள்ளனர். சிை 
சமைம் வ�ாற்றாளர்களின் எண்ணி்கலக பமலும் அதிக-
ரி்ககைாம் என்றும் அநுரா�புரம் மாெட்ட வ�ாற்று பநாய 
பிரிவின் உைர் அதிகாரி பமலும் வ�ரிவித�ார்.    

ைாணவர்கள் தனிமைபெடுததலில்  

அநுரோதபுரம் �ோடைசோளை 
ஆசிரிளயக்கு ப�ோகரோைோ

ப�ோலிஸ் நிளைய ப�ோறுப�தி�ோரிளய ஏைைம் 
பசயத உ� ப�ோலிஸ் �ரிகசோத�ர் �தவி நீக்�ம்

(களுததுலற சுழற்சி நிருபர்) 
                                                                                                                                            

 அழுதகலம வபாலிஸ நிலைை  வபாறுப்பதிகாரி 
அபசா்கக கருணாரட்னவு்ககு அவசௌகரிைதல� ஏற்ப-
டுததும் ெலகயில், காவணாளி (வீடிபைா) ஒன்லற சமூக 
ெலைத �ளததில் பரப்பிைலம உட்பட பதிவனாரு குற்றச் 
சாட்டு்ககளின் கீழ, உப வபாலிஸ பரிபசா�கர் �மித ஜை-
திை்கக உடனடிைாக அமுலு்ககு ெரும் ெலகயில் (22) 
ப�வி நீ்ககம் வசயைப்பட்டார். 

இெர், அப� வபாலிஸ நிலைைததில் பணிைாற்றுகின்-
றலம குறிப்பிடத�்ககது.இது குறிதது தீவிர விசாரலண 
நடத�ப்பட்ட பின்னபர,அெர் பணி நீ்ககம் வசயைப்பட்-
டலம குறிப்பிடத�்ககது.

     களுததுலற மாெட்ட பிரதி வபாலிஸ மா அதிபர் �ம் -
மி்கக பிரிைந� மற்றும் களுததுலற ெைை வபாறுப்பதிகாரி 
சிபரஷட வபாலிஸ அதிகாரி கபிை பிபரம�ாச ஆகிபைா-
ரின் பணிப்புலரயின்,இந� விசாரலண இடம்வபற்றது.
இெர் மீது சுமத�ப்பட்ட பதிவனாரு குற்றச்சாட்டு்ககளும் 
இந� விசாரலணயில் ஊர்ஜி�ப்படுத�ப்பட்ட�ாக,

களுததுலற ெைை சிபரஷட வபாலிஸ அதிகாரி நிஷாந� 
� சில்ொ வ�ரிவித�ார்.  

அழுதகலம வபாலிஸ நிலைைம் மற்றும் வபாலிஸ 
நிலைை வபாறுப்பதிகாரி்ககு,  வபாலிஸ அதிகாரி ஒரு -
ெர்,வசயை்க கூடா� குற்றதல� இெர் வசயதுள்ளார். 

இ�ன் மூைம் வபாலிஸ கட்டலளகளு்ககு கீழபடி -
ைாது, வபாலிஸ மா அதிபரின் ஆலண மற்றும் சுற் -
றறி்கலகலை கெனததில் வகாள்ளாது,  வபாலிஸ 
நிலைை வபாறுப்பதிகாரியின் நடெடி்கலககலள 
ஏளனம் வசயயும் ெலகயில் இெர் வசைற்பட்டுள் -
ளார்.

சமூக ெலைத �ளததில் காவணாளி ஒன்லற  ஒளி -
பரப்பிைலம வ�ாடர்பில், உைர் வபாலிஸ அதிகாரிகள் 
பமற்வகாண்ட விசாரலணகளின் பின்னர் இத தீர்மானம் 
எடு்ககப்பட்டது.               

குறித� இந� உப வபாலிஸ பரிபசா�கர்,  வமாறட் -
டுலெ மற்றும் அழுதகலம வபாலிஸ நிலைைஙகளில் 
ஒன்பது ெருடம் பசலெ வசயது ெந� நிலையிபை பணி 
நீ்ககம் வசயைப்பட்டுள்ளலம குறிப்பிடத�்ககது.       

ஐ.நோ. அளைதி�ோக்கும் �ளடையிைரோல்
கதசிய சுதந்திர திை ப�ோணடைோடடைம்
இைஙலகயின்  73ெது ப�சிை சு�நதிர 

தினமான வபப்ரெரி 04 ஆம் திகதிைன்று, 
வைபனானில் உள்ள ஐ.நா. அலமதிகா்க-
கும் பலடயினரால் ஏற்பாடு வசயைப் -
பட்ட சு�நதிர தின நிகழவுகளானது, 
வைபனான் அலமதிகா்ககும் பலடத 
�ளததில் நலடவபற்றது.

நிகழவில் கைநதுவகாண்ட ஐ்ககிை 
நாடுகளின் அலமதிகா்ககும் பலடயின் 
இைஙலக  குழு �ளபதி வைப்டினன் 
பகணல் சுஜீெ பட்டகை பலடமுகாமில் 
ப�சிை்க வகாடிலை ஏற்றிலெத�ார். 

பமலும், ப�சிை கீ�ம் பாடல், அஙகு 
உயிர் நீத� பபார்வீரர்கலள நிலனவு 
கூர்நது 2 நிமிட வமௌனஞசலி வசலுத�ல் மற்றும்  73 
ெது சு�நதிர தின விழாவு்ககான இராணுெத �ளபதி-
யின் விபஷட வசயதியும் ொசித�ல் உள்ளிட்டநிகழ -
வுகள் நலடவபற்றன.

ஐ்ககிை நாடுகளின் இலட நிலை பலடயின் பிரதி 
பலடத �ளபதி பிரிபகடிைர் வஜனரல் அயிட்டி ஆர்-
யீட்டி இைஙலக பாதுகாப்பு பலட குழு முகாமிற்கு 
விஜைதல� பமற்வகாண்டு பலடயினர் மததியில் 

உலரைாற்றுலகயில், அலமதிகா்ககும் பலடயினரின் 
விசுொசம் மற்றும் வ�ாழிைாண்லம ஆகிைெற்லறப் 
பாராட்டினார். 

அப�பெலளயில் வ�ன் சூடானில் உள்ள சிறிபமட் 
2 லெததிைசாலையின் அலமதிகா்ககும்  பலடயினர், 
73 ெது சு�நதிர தினத�ன்று,  ஐநா அலமதி கா்ககும் 
பலட முகாமின் வபாது இடஙகளில் சிரம�ான பணி-
களில் ஈடுபட்டனர்.

த்தாைரும் ைரட்சிக 
காலநிவல; மினோரத 
ச்தவைகள் அதிகரிப்பு  
( மினுொஙவகாலட நிருபர் )  

கடுலமைான ெரட்சி வ�ாடர்ெ�ால், 
நாட்டில் நாளாந� மின்சாரத ப�லெ அதிக-
ரிதது ெருெ�ாக, இைஙலக மின்சார சலப 
அறிவிததுள்ளது. இருப்பினும்,மின்சாரதல�  
துண்டி்கக பெண்டிை ப�லெ இன்னும் ஏற்-
படவில்லை என மின்சார சலபயின் ஊடகப் 
பபச்சாளர் சுைக்ன வஜைெர்�ன வ�ரிவித-
துள்ளார்.    வபப்ரெரி மா� ஆரம்பம் மு�ல் 
�ற்பபாது ெலர நாட்டின் மின்சாரத ப�லெ 
அதிகரிதது ெருகின்றது.ெரட்சிைான காை 
நிலை வ�ாடர்ெ�ால், நாளாந�ம் பைன்ப-
டுத�ப்படும் மின்சாரததின் ப�லெயும் அதி-
கரிததுள்ளது.  புது ெருடததின் ஜனெரி மா� 
காைப்பகுதியில் வபாதும்ககளின் மின்சாரத 
ப�லெ, குலறந� மட்டததில் காணப்பட்-
டது.மின்சாரத ப�லெ, இருபது வீ� நீர்மின் 
உற்பததியிலும், எழுபது வீ� அனல்மின் 
நிலை உற்பததி மூைமுபம, 

பூர்ததி வசயைப்படுெ�ாகவும் அெர் 
பமலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.    

பிரித�ானிைாவில் விடு�லை புலிகள் அலமப்பு 
மீ�ான �லடயிலன நீ்ககும் வசயைற்திட்டததிற்கு 
அரசிைல் ரீதியிைான ஆ�ரவிலன வபற்று்கவகாள் -
ளும் பநா்ககுடன்  சிற்றிஙபார்ன் மற்றும் வஷப்பி  
பகுதி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பகார்டன் வெண் -
டர்சனுடன் கைநதுலரைாடல் ஒன்று நலடவபற்றுள் -
ளது.

க ைந து -
ல ர ை ா ட ல் 
வ க ள சி கன் 
ச சி கு ம ா ரின் 
ஒருஙகிலணப் -
பில், மயூரன் 
� ா ப ம ா � -
ர ம் பி ள் ல ள 
மற்றும் பாரா -
ளுமன்ற உறுப் -
பினர் பைாக -
லிஙகம் வசா்ககலிஙகம் ஆகிபைார் சூம் வசைலி 
ஊடாக பமற்வகாண்டனர்.

இ�ன்பபாது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பகார்டன் 
வெண்டர்சனிடம் �மிழர் �ரப்பு நிைாைஙகலள 
எடுதது கூறியிருந�னர்.

பிரிததோனிய �ோரோளுைன்ற
உறுபபிைர்�ளுடைன சந்திபபு

,yq;if Gifapuj Nritfs; 

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fPo; khtl;lq;fspy; fhzg;gLk; 

xJf;fg;gl;l Gifapujq;fis mfw;Wjy; 
01.  fPo; khtl;lq;fsp;y; fhzg;gLk; 102>465.5 mb (mz;zsthf) 

mfw;Wtjw;fhd nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,yq;if 

Gifapuj Nritfs; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 

ngw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

  xt;nthU IPW/ Section ,w;Fk; ntt;Ntwhf ,e;j tpiykDf;fs; 

kjpg;gPL nra;ag;gLk; kw;Wk; toq;fg;gLk;. 

tpguq;fs; fPNo jug;gLfpd;wd. 

IPW 
gphpTfs;

vz;zpf;if 

(Linear Feet) miktplk; 

IPW/WLM

700’0” kpjpfk

500’0” m`q;fk

300’0” jy;Ng

IPW/GLE

36’0” (90 lbs.)
3,266’0” (80 lbs.)

f`t - `pf;fLitf;F 

,ilapy; 

5,807’6” (90 lbs.)
805’0” (80 lbs.)

`pf;fLt njhle;Jttpw;F 

,ilapy; 

10,351’0” (90 lbs.)
9,698’6” (80 lbs.)

njhle;Jt - g+rhTf;F 

,ilapy;

1,618’0” (90 lbs.)
4,785’0” (80 lbs.)

g+rh - [pe;Njhl;ilf;F 

,ilapy; 

1,946’0” (90 lbs.)
300’0” (80 lbs.)

[pe;Njhl;il - fhypf;F 

,ilapy; 

90’0” (90 lbs.)
3,533’0” (80 lbs.)

fhyp - nfhl;LnfhlTf;F 

,ilapy; 

180’0” (90 lbs.)
2,508’0” (80 lbs.)

nfhl;Lnfhl - 

cztl;LdTf;F ,ilapy; 

1,232’0” (80 lbs.)
Oil Siding - khfy;yTf;F 
,ilapy; 

IPW/ALT
2,500’0”

500’0”
mk;gyq;nfhl fsQ;rpak; 

iff;fhty nyty; FNuh]pf; 

IPW/WDA

880’0” (80 lbs.) thj;Jt fsQ;rpak; 

1,963’0” (80 lbs.) fSj;Jiw tlf;F fsQ;rpak;

818’0” (90 lbs.) thj;Jt fsQ;rpak; 

915’0” (80 lbs.) fSj;Jiw njw;F fsQ;rpak; 

2,950’0” (90 lbs.) gahfy njw;F fsQ;rpak; 

IPW/RML

7,000’0” (90 lbs.)
nts;stj;j - nj`ptisf;F 

,ilapy; 

20,000’0” (90 lbs.)
nj`ptis - fy;fpirf;F 

,ilapy; 

11,000’0” (90 lbs.)
fy;fpir - ,uj;kyhidf;F 

,ilapy; 

IPW/FOT
5,433’6”

nfhk;gdpj; njU 

nfhs;Sg;gpl;bf;F ,ilapy; 

850’0” Nfhl;il fsQ;rpak; 

02. tpiykDf;fs; 2021.03.16k; jpfjp gp.g. 2.00 ,w;F %lg;gLk;.

03.  xH kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzk; &. 8>000/- nrYj;Jtjd; 

Nghpy; 2021.03.15k; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu Gifapujf; 

fsQ;rpaj;jpd; mj;jpal;rfH mYtyfj;jpypUe;J fpilf;fg;ngWk; 

gbtq;fspy; tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

04.  Gifapuj fsQ;rpa mj;jpal;rfH mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; 

%lg;gl;lTld; cldbahf tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

tpiykD jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDjhuHfs; my;yJ 

mtHfsJ mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; rKfkspf;FkhW 

Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdH.

05.  nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; gjpTj; jghypy; mDg;gp 

itf;fg;glyhk; my;yJ. 

 jiytH> 

 jpizf;fs ngWiff; FO (ghhpa)

 ,yq;if Gifapuj Nritfs;> 

 Gifapuj fsQ;rpaq;fspd; mj;jpal;rfH mYtyfk;> 

 xy;nfhl; khtj;ij> nfhOk;G-10.

 ,w;F ifNahL nfhz;Lte;J tpepNahfpf;fyhk;. 

06.  Gifapuj fsQ;rpaq;fspd; mj;jpal;rfH mYtyfj;jpy; 

tpiykD Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghprPypf;fyhk;. 

07.  Nkyjpf tpguq;fSf;F nfhOk;G-10> xy;nfhl; khtj;ij> 

Gifapuj fsQ;rpaq;fs; jpizf;fsk;> Gifapuj fsQ;rpaq;fspd; 

mj;jpal;rfhplk; jaT nra;J njhlHG nfhs;Sq;fs;. 

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;  :  011-2438078/ 0112436818
ngf;]; efy;  : 011-2432044

Ref. No. - SRS/ F. 7722
jiytH>

jpizf;fs ngWiff; FO (ghhpa)

,yq;if Gifapuj Nritfs;. 



பெரியநீலாவனண விசேட நிருெர்

அமொறை மாவடட உறைெநைாடட ேங் -
கத்தின் 2021ஆம ஆண்டுககான வருடாநை 
பொதுககூடடம கல்முறன அல்-ெஹ்ரியா 
மகா வித்தியாலய கூடட மண்டெத்தில் 

கல்முறன மாநகர ேறெயின் உறுப்பின -
ருமேங்கத்தின் பொதுச் பேயலாளருமான  
எம.ஜ.எம அப்துல் மனாப் இன் பநறிப்-
ெடுத்ைலில் முன்னாள் கல்முறன மாநகர 
ேறெயின் உறுப்பினரும ேங்கத்தின் ைறல -
வருமான  றவ.சக.ைஹ்மான் ைறலறம-
யில்  (21) இடமபெறைது.

இவவருடாநை பொதுக கூடடத்திறகு ேங்-
கத்தின் பேயறகுழு உறுப்பினர்கள் 11 செரும 
ேங்கத்தில் ெதிவு பேயயப்ெடட 32 கழகங்க-
ளின் ைறலவர், பேயலாளர் மறறும அமொறை 
மாவடட உறைெநைாடட நடுவர் ேங்கத்தின் 
ைறலவர், பேயலாளர் என ெலரும கலநது 
பகாண்டார்கள்.

இைன்சொது பேயலாளர் அவர்களினால் 

கடநை கால கூடடறிகறக 
வாசிககப்ெடடதுடன் பொரு-
ளாளர் அவர்களால் கடநை 
கால நிதியறிகறகயும கூடடத்-
தில் ேமர்ப்பிககப்ெடடது.

சமலும பகாவிட-19 கார -
ணமாக ைறடப்ெடடிருநை 
விறளயாடடு மறறும சுறறுப் 
சொடடி பைாடர்கறள 
மீண்டும ஆரமபிப்ெது பைாடர்-
ொகவும கழகங்களுககு 
விறளயாடடு உெகரணங்கள் 
வழங்குவது ேமெநைமாகவும, 
ேங்கத்தின் யாப்பில் ஏைாவது 

மாறைங்கள் பேயய சவண்டுமாயின் அைறன 
மிக விறரவில் சீர் பேயவது எனவும, றமைானங்-
களில் ஏைாவது குறைகள் இருநைால் அறையும 
மிக விறரவில் சீர் பேயது ைருவைாகவும மறறும 
இரண்டாம நிறலயில் உள்ள கழகங்கறள 
முைலாம நிறலககு பகாண்டு போல்வைறகான 
முயறசிகளில் ஈடுெடுவது பைாடர்ொக ெல விட-
யங்கள் கலநதுறரயாடப்ெடடது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2021 க்பபரவரி மா்தம 25ம திைதி விோழக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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ேர்வசைே படன்னிஸ் ைரவரிறே ெட-
டியல் பவளியிடப்ெடடுள்ளது.

ஆண்டின் முைல் கிராண்டஸ்லாம 
அநைஸ்து பெறை அவுஸ்திசரலிய ெகி -
ரங்க படன்னிஸ் பைாடர் முடிவறடந -
துள்ள நிறலயில், இநை ைரவரிறே 
ெடடியல் பவளியிடப்ெடடுள்ளது.

ஆண்களுககான ஒறறையர் பிரிவு 
ைரவரிறே ெடடியலில் ேமபியன் 
ெடடம பவன்ை சநாவக சஜாசகாவிச் 
பைாடர்நதும 12,030 புள்ளிகளுடன் 
முைலிடத்தில் நீடிககிைார்.

ஸ்பெயினின் ரசெல் நடால் 9,850 
புள்ளிகளுடன் இரண்டாவது இடத்-
திலும, இறுதிச்சுறறில் சஜாசகாவிச் -
சிடம சைால்விறயத் ைழுவிய ரஷ் -
யாவின் சடனில் பமடசவடவ ஓரு 
இடம ஏறைம கண்டு 9,735 புள்ளிக -
ளுடன் மூன்ைாவது இடத்திறகு முன்சன-
றியுள்ளார்.

ஒஸ்திரியாவின் சடாமினிக திசயம, 
9,125 புள்ளிகளுடன் ஒரு இடம பின்ைள்-
ளப்ெடடு நான்காவது இடத்றை பிடித்-

துள்ளார். சுவிஸ்லாநதின் சராஜர் பெடரர் 
6,630 புள்ளிகளுடன் ஐநைாவது இடத்தி-
லும, கிசரககத்தின் ஸ்படபீசனாஸ் சிட-
ஸிொஸ் 6,595 புள்ளிகளுடன் ஆைாவது 
இடத்திலும, சஜர்மனியின் அபலக-

ஸாண்டர் ஸ்பவரவ 5,615 புள்ளிக-
ளுடன் ஏழாவது இடத்திலும உள்ள-
னர். சமலும, ரஷ்யாவின் பென்ரி 
ரூபெல்வ 4,609 புள்ளிகளுடன் எட-
டாவது இடத்திலும, ஆர்பஜண்டீனா-
வின் டியாசகா ஸ்வார்டஸ்சமன் 3,480 
புள்ளிகளுடன் ஒன்ெைாவது இடத்-
திலும, இத்ைாலியின் பமடடிசயா 
பெரீடடினி 3,480 புள்ளிகளுடன் ெத்-
ைாவது இடத்திலும உள்ளனர்.

இசைசொல பெண்களுககான ஒற-
றையர் பிரிவு ைரவரிறே ெடடியலில், 
அவுஸ்சரலிய ெகிரங்க படன்னிஸ் 
பைாடரில் காலிறுதிச்சுறறுடன் பவளி -
சயறிய உள்நாடடு வீராங்கறன 
ஆஷ்சல ொர்டி, பகாசரானாவால் 
ொதிககப்ெடட கடநை சீேனின் கணக-
கீடடு அடிப்ெறடயில் உலகின் முைல்-

நிறல வீராங்கறனயாகசவ பைாடர்கி-
ைார். அவர் 9,186 புள்ளிகளுடன் உள்ளார்.

இறையடுத்து ேமபியன் ெடடம 
பவன்ை ஜப்ொனின் நசவாமி ஒோகா, 
ஒரு இடம ஏறைம கண்டு 7,835 புள்ளிக-

ளுடன் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார். 
சராசமனியாவின் சிசமானா பெலப், 
ஒரு இடம பின்ைள்ளப்ெடடு 7,255 புள்ளி -
களுடன் மூன்ைாவது இடத்தில் உள்ளார்.

அபமரிககாவின் சோஃபியா பகனின் 
5,760 புள்ளிகளுடன் நான்காவது இடத் -
திலும, உகசரனின் எலினா ஸ்விசடா-
லினா 5,370 புள்ளிகளுடன் ஐநைாவது 
இடத்திலும, பேககுடியரசின் கசராலினா 
பிளிஸ்சகாவா 5,205 புள்ளிகளுடன் 
ஆைாவது இடத்திலும உள்ளனர்.

அபமரிககாவின் பேரீனா வில்லியமஸ் 
அறரயிறுதி வறர முன்சனறியைறகாக 4 
இடங்கள் ஏறைம கண்டு 4,915 புள்ளிகளு-
டன் 7ஆம இடத்றைப் பிடித்துள்ளார்.

பெலரஸின் ஆர்பனா ேெபலங்கா ஒரு 
இடம பின்ைள்ளப்ெடடு 4,810 புள்ளிக-
ளுடன் எடடாவது இடத்திலும, கனடா -
வின் பியன்கா ஆண்பரஸ்கு ஒன்ெைாவது 
இடத்திலும, பேக குடியரசின் பெடரா 
கிவிடசடாவா இரண்டு இடங்கள் பின் -
ைள்ளப்ெடடு 4,571 புள்ளிகளுடன் 
10ஆவது இடத்திலும உள்ளனர்.

ஜ�ோஜ�ோவிச், ஆஷஜலே போர்டி முதலிடத்தில்
இ�ஙகை கிரிக்கைட அணியின் ேவைப்பந்துவீச்சு ்பயிற்று-

விப்பா்ளர் ்ப்தவியிலிருந்து, சமிந்்த வாஸ் வி�கியுள்ள்தாை 
இ�ஙகை கிரிக்கைட ்தைவல்ைள க்தரிவித்துள்ளன.

முன்னாள ேவைப ்பந்துவீச்சு ்பயிற்றுவிப்பா்ளரான ே்டவிட 
கசைர், ை்டந்்த 18ம திைதி ்தன்னுக்டே ்ப்தவிகே இராஜி-
னாமா கசய்திருந்்த நிக�யில், அவருக்கு ்பதி�ாை ை்டந்்த 
19ஆம திைதி சமிந்்த வாஸ் புதிே ேவைப்பந்துவீச்சு ்பயிற்று-
விப்பா்ளராை நிேமிக்ைப்பட்டார்.

சமிந்்த வாஸ், ேமற்கிந்திே தீவுைள அணிக்கு எதிரான 
க்தா்டரில், இ�ஙகை அணியின் ேவைப்பந்துவீச்சு ்பயிற்று -
விப்பா்ளராை கசேற்்படுவார் என க்தரிவிக்ைப்பட்டது. அ்தன்-
்படி, இ�ஙகை கிரிக்கைட அணி  (22) ேமற்கிந்திே தீவுைள 
ே�ாக்கி புறப்பட்ட நிக�யில், சமிந்்த வாஸ் ்தன்னுக்டே 
்பயிற்றுவிப்பா்ளர் ்ப்தவிகே இராஜினாமா கசய்வ்தாை அறி -
வித்துள்ளார்.

இ�ஙகை ஏ அணியின் ்பந்துவீச்சு ்பயிற்றுவிப்பா்ளராை 
க்தா்டர்ந்து சமிந்்த வாஸ் கசேற்்படடுவந்்தார். இந்்தநிக�-
யில், இ�ஙகை கிரிக்கைட சக்பயு்டன் ஏற்்பட்ட கைாடுப்பனவு 
க்தா்டர்பி�ான சிக்ைல்ைள ைாரணமாை இவர், ்தன்னுக்டே 
அகனத்து ்ப்தவிைளிலிருந்தும வி�கியுள்ள்தாை சுடடிக்ைாட -
்டப்படடுள்ளது.

சமிந்்த வாஸ் இறுதி ்தருணத்தில் ்தன்னுக்டே இராஜி-
னாமாகவ அறிவித்துள்ள நிக�யில், இ�ஙகை அணி 
ேவைப்பந்துவீச்சு ்பயிற்றுவிப்பா்ளர் இல்�ாமல் ேமற்கிந்திே 
தீவுைள கசல்�ேவண்டிே நிக� ஏற்்படடுள்ளது.

இ�ஙகை அணிகே க்பாருத்்தவகர, ேவைப ்பந்துவீச்சா-
்ளர் �ஹிரு குமார கைாவிட-19 கவரஸ் ைாரணமாை அணி -
யிலிருந்து நீக்ைப்படடுள்ளது்டன், ்தற்ே்பாது ேவைப்பந்து-
வீச்சு ்பயிற்றுவிப்பா்ளரும இழக்ைப்படடுள்ளகம அணிக்கு 
ஏமாற்றத்க்த ஏற்்படுத்தியுள்ளது.

இ�ஙகை கிரிக்கைட அணியின் முன்னணி துடுப்பாட்ட 
வீரர்ைளில் ஒருவரான உபுல் ்தரஙை, சர்வே்தச கிரிக்கைட 
ே்பாடடிைளிலிருந்து ஓய்வு க்பறுவ்தாை அறிவித்திருக்கின் -
றார். 

”எல்�ா �ல்� வி்டேஙைளுக்கும ஒரு முடிவு இருக்கின் -
றது என ்பழகமாழிைளில் கூறப்படுவதுண்டு. அந்்தவகை-
யில், 15 வரு்டஙைள எனது சிறந்்த ஆட்டத்திகன வழஙகிே 
பின்னர் எனது கிரிக்கைட வாழக்கையிகன முடித்துக் கைாள-
வ்தற்ைான ்தருணம இது எனக் ைருதுகின்ேறன்.” 

ை்டந்்த 2005ஆம ஆண்டு ேமற்கிந்திே தீவுைளுக்கு 
எதிராை �க்டக்பற்ற ஒரு�ாள 
ே்பாடடி மூ�ம சர்வே்தச அறிமு-
ைம க்பற்ற உபுல் ்தரஙை, ஒரு�ாள 
ே்பாடடிைளில் இ�ஙகை அணியின் 
முன்னணி ஆரம்பத் துடுப்பாட்ட 
வீரராை ை்டந்்த ைா�ஙைளில் ைாணப -
்படடிருந்்தார். அே்தே�ரம, 235 
ஒரு�ாள ே்பாடடிைளில் ்பஙேைற் -
றுள்ள உபுல் ்தரஙை 15 ச்தஙைள, 
37 அகரச்ச்தஙைள அ்டஙை�ாை 
6,951 ஓட்டஙைக்ள குவித்திருப-
்பது குறிபபி்டத்்தக்ைது.  

இ�ஙகை கிரிக்கைட அணியினு -
க்டே ்தக�வராைவும சிறிது ைா�ம 
்பணிபுரிந்திருக்கும உபுல் ்தரஙை 
31 க்டஸ்ட ே்பாடடிைளிலும, 26 
ரி 20 சர்வே்தசப ே்பாடடிைளிலும 
்தனது ்தாேை அணியிகன பிரதிநி -
தித்துவம கசய்திருக்கின்றகம சுட -
டிக்ைாட்ட ேவண்டிே வி்டேமாகும.

ேமற்கிந்திேத் தீவுைளுக்கு கிரிக்கைட சுற்றுப்பேணம ேமற்-
கைாண்டுள்ள இ�ஙகை அணி வீரர்ைளு்டன் சை�துகற வீரரான 
்தசூன் ஷானக்ை, ்பேணிக்ைவில்க� என இ�ஙகை கிரிக்கைட  
க்தரிவித்துள்ளது. ்தசூன் ஷானக்ை ்தனது ை்டவுச்சீடக்ட ்தவறவிட-
்ட்தன் ைாரணமாை விசா வழஙகுவதில் எழுந்்த சிக்ைல் நிக�கம 
ைாரணமாைேவ அவர் ஏகனே வீரர்ைளு்டன் இகணந்து ்பே-
ணிக்ைவில்க� என க்தரிவிக்ைப்படடுள்ளது.

இே்தேவக்ள இ�ஙகை கிரிக்கைட, இவரின் விசா பிரச்சி-
கனகே விகரவில் நிவர்த்தி கசய்ே சம்பந்்தப்பட்ட அதிைாரிை-
ளு்டன் க�ருக்ைமாை ்பணிோற்றி வருகிறது. பிரச்சிகனைள முடி-
வுக்கு வந்்ததும அவர் ேமற்கிந்திேத்தீவுைளுக்கு கசல்வார் என 
க்தரிவிக்ைப்படடுள்ளது.

இ�ஙகை கிரிக்கைட அணி கசவவாய்க்கிழகம அதிைாக� 
3.35 மணிக்கு ைடடு�ாேக்ை, ்பண்்டார�ாேக்ை சர்வே்தச விமான 
நிக�ேத்திலிருந்து ைட்டார் எோர்ேவஸ் விமான நிறுவனத்துக்கு 
கசாந்்தமான கியூ.ஆர் -669 என்ற விமானத்தில் புறப்பட்டது. 
குறித்்த விமானத்தின் மூ�மாை ைட்டாரின் ே்தாஹாகவச் கசன்ற-
க்டயும இ�ஙகை அணி, அஙகிருந்து மற்கறாரு விமானத்தினூ-
்டாை ேமற்கிந்திேத்தீவுைக்ள கசன்றக்டயும.

ேமற்கிந்திே தீவுைள அணிக்கைதிரான ரி-20 க்தா்டரில் விக்ள-
ோடும இ�ஙகை அணிக்கு ்தசூன் ஷானக்ை, அணித்்தக�வராை 
நிேமிக்ைப்படடுள்ளகம குறிபபி்டத்்தக்ைது.

பதவி விலேகிய 
சமிநத வோஸ் 

உபுல் தரங� ஓய்வு

தசூன் ஷோனக�
பயணிக�ோதது ஏன்?
இ�ஙகை கிரிக்கைட வி்ளக்ைம

சர்வதேச டென்னிஸ்
ேர்வரிசச பட்டியல் ட்வளியீடு

இலேங்�ககு எதிரோன 
ஜபோட்டியில் �ளமிறஙகும் க�ய்ல்

அம்போ்ற மோவட்ட உ்தபநதோட்ட 
சங�த்தின் வருடோநத கபோதுககூட்டம்

சமே்பாஷ கவற்றிக் கிண்ணம

கிண்ணியோ மத்திய �ல்லூரி அணி 
மோணவர்�ள் போரோட்டி க�ளரவிப்பு

அபமரிகக பகால்ப் வீரரான 
றடகர் வூடஸ் பேன்ை கார் 
விெத்தில் சிககியது.காயம-
றடநை அவர் மருத்துவம-
றனயில் அனுமதிககப்ெட-
டுள்ளார். அபமரிகக சகால்ப் 
வீரரான றடகர் வூடஸ்  
பலாஸ் ஏஞேல்ஸ் நகரில் 
ைனது காரில் ெயணம பேயை-
பொழுது சராலிங் ஹில் எஸ்-
சடடஸ் ெகுதியில் திடீபரன 
விெத்தில் சிககினார்.

இதில் இவரது கார் 
புல்பவளி ெகுதியில் உருண்டு 
கவிழநைது. காரில் ைனியாக 
ெயணித்ை வூடஸ் ெலத்ை 
காயம அறடநைார். ைகவல-
றிநது தீயறணப்பு வீரர்கள் 
மறறும மருத்துவ குழுவினர் 
ேமெவ ெகுதிககு பேன்ைனர்.

விெத்தில் சிககிய றடகர் 
வூடறே மீடடு  மருத்துவம-
றனயில் சேர்த்ைனர். காலில் 
அதிகளவில் காயம ஏற-
ெடடுள்ளைால் அவருககு 
அறுறவ சிகிச்றே சமறபகாள்-
ளப்ெடடது.

திருசகாணமறல 
குறூப் நிருெர் 

சீபீஎல் குறூப் 
ப்பளன்டி புடஸ் 
(பிறைவிற) லிமிட-
டட நிறுவனத்தின் 
அ னு ே ர ற ண யி ல் 
இலங்றக உறை-
ெநைாடடச் ேம-
சமளனம மறறும 
இலங்றக ொடோறலகள் விறளயாடடுச் ேங்-
கத்தின் ஒழுங்கறமப்புடன் 11ஆவது ைடறவ-
யாக நடாத்ைப்ெடட  அகில ‘இலங்றக ொடோ-
றலகளுககு இறடயிலான சீபீஎல் ேமசொஷ 14 
வயதின் கீழ  பவறறிககிண்ணம 2019’ சுறறுப் 
சொடடியில் ேமபியன் ெடடத்றை சுவீகரித்துக-
பகாண்ட  கிண்ணியா மத்திய கல்லூரி கால்ெந-
ைாடட அணியின் வீரர்கறள பகௌரவிப்ெைறகான 
விழா ஒன்று ேனிககிழறம (20) கல்லூரி மண்ட-
ெத்தில் அதிெர் எஸ்.எம. ெனீொ ைறலறமயில் 
நறடபெறைது.

இவவிழாவின்  பிரைம அதிதியாக கிண்ணியா 
வலயக கல்விப் ெணிப்ொளர் நசுவர்கான் மறறும 
சிைப்பு விருநதினர்களாக கிண்ணியா வலய உடற-
கல்விப் ெணிப்ொளர் ஏ.எம. அகமல், மாவடட 
விறளயாடடுப் ெயிறறுவிப்ொளர்  அத்தீக 
ஆகிசயார் கலநது பகாண்டனர்.

இச்சுறறுப்சொடடியில் 470 ஆண்கள் அணி-
கறளயும 130 பெண்கள் அணிகறளயும பிரதி-
நிதித்துவப்ெடுத்தி இலங்றகயின் அறனத்து 
மாவடடங்களிலுமிருநது பமாத்ைமாக   12,000 
மாணவர்கள் கலநதுபகாண்டனர். 

மாவடட மடடத்தில் திைறமகறள பவளிகபகா-
ணர்நை 33 ஆண்கள் அணியினரும 25 பெண்கள் 

அணியினரும 2020 மார்ச் 2 முைல் 4 வறர  மஹி-
யங்கறன பிரசைே ேறெ றமைானத்தில் ைகுதி-
காண் சொடடிகளில் ஈடுெடடிருநைன. இத்ைகுதி-
காண் சொடடியில் கிண்ணியா மத்திய கல்லூரி 
ஆண்கள் அணியும  களுத்துறை முஸ்லிம மத்திய 
கல்லூரியும  இறுதிப் சொடடிககுத் பைரிவாகின.

இவவிரு அணிகளும 2020 மார்ச் 04 அன்று  
பகாழுமபு குதிறரப்ெநைய ேர்வசைே றமைானத்-
தில் இறுதிப்சொடடியில் ேநதித்ைன. மிகவும 
விறுவிறுப்ொக நறடபெறை இப்சொடடியில் 
களுத்துறை முஸ்லிம மத்திய கல்லூரி அணிறய 
கிண்ணியா மத்திய கல்லூரி அணி 02-−01 சகால் 
கணககில் பவறறியீடடி சுறறுப்சொடடியின் ேம-
பியன் ெடடத்றை ைனைாககிக பகாண்டது.

சொடடியின் சிைநை வீரருககான விருறை 
கிண்ணியா மத்திய கல்லூரியின் சக.கிப்னியும 
சிைநை சகால்காப்ொளருககான விருறை அசை கல்-
லூரியின் பநௌஷாத் மர்ஷஷூத்தும பெறைனர். 

கிண்ணியா மத்திய கல்லூரியின் ெயிறறுவிப்ொ-
ளராக அப்ொடோறலயின் விறளயாடடுப் ெயிற-
றுவிப்ொளர் ஆஷிக பேயறெடுகின்ைார். இவர் 
இககல்லூரியின் ெறழய மாணவரும இலங்றக 
உறைெநைாடடச்  ேமசமளனத்தின்  ைரம 11 மத்தி-
யஸ்த்ைரும ஆவார்.

அடுத்ை மாைம ஆரமெமாகவுள்ள இலங்றக கிரிக-
பகட அணியுடனான ரி 20  பைாடரில் விறளயாடும 
சநாககில் ைறசொது நறடபெறறு வருகின்ை ொகிஸ்-
ைான் சுப்ெர் லீக ரி 20 பைாடரிலிருநது சமறகிநதிய 
தீவுகள் அணியின் நட- ேத்திர வீரர் கிறிஸ் 
பகயல் விலகியுள்ளார். 

இமமுறை ொகிஸ்-
ைான் சுப்ெர் லீககில் 
குவாடடா கசளடி-
சயடடர்ஸ் அணிககாக 
விறளயாடி வநை கிறிஸ் 
பகயல், இன்றைய தினம 
(23) ைனது போநை நாட-
டுககுப் புைப்ெடடுச் 
பேன்ைார்.  

சமறகிநதிய தீவுகள் 
மறறும இலங்றக அணி -
களுககிறடயிலான கிரிக-
பகட பைாடர் எதிர்வரும 
மார்ச் மாைம 3ஆம திகதி 
முைல் ஆரமெமாகவுள்-
ளது. இநைத் பைாடரில் ெங்-
சகறகவுள்ள இலங்றக அணி, சநறறு அதிகாறல நாடடி-
லிருநது புைப்ெடடுச் பேன்ைது.

இலங்றகயுடன் விறளயாடவுள்ள சமறகிநை தீவுகள் 
அணி இதுவறரயில் அறிவிககப்ெடவில்றல.

சமறகிநதிய தீவுகள் அணியின் அதிரடி துடுப்ொடட 
வீரர் கிறிஸ் பகயல், இலங்றக அணியுடனான ரி 20 
பைாடரில் விறளயாடுவைறகாக ைறசொது நறடபெறறு-
வரும ொகிஸ்ைான் சுப்ெர் லீக ரி20 சொடடிகளிலிருநது 
ைறகாலிகமாக விலகி இன்று (23) சமறகிநதிய தீவுகள் 
சநாககி ெயணமாகியுள்ளார். 

ொகிஸ்ைான் சுப்ெர் லீககிலிருநது பவளிசயறியது 
பைாடர்பில் கிறிஸ் பகயல் கருத்து பைரிவிகறகயில்,

“ொகிஸ்ைான் சுப்ெர் லீககின் ஆரமெ கடட சொடடிக-

ளில் இருநது பவளிசயறியது உண்றமயில் கவ-
றலயளிககிைது. இநைத் பைாடர் முழுவதும 
விறளயாடுவை ைான் எனது எதிர்ொர்ப்ொக 
இருநைது. ொகிஸ்ைான் சுப்ெர் லீககின் ஆதிக-
கத்றை றகயில் எடுகக சவண்டும என்ை ஆறே-

யுடன் ைான் நான் இங்கு வநசைன். 
இநைத் பைாடரின் இரண்டாவது 
கடடப் சொடடிகளில் விறளயா-

டுவைறகு மீண்டும ொகிஸ்ைான் 
வருவைறகு எதிர்ொர்த்துள்-

சளன்” என அவர் பைரிவித்-
துள்ளார். 

இமமுறை ொகிஸ்-
ைான் சுப்ெர் லீககில் 
குவாடடா கசளடிசயட-

டர்ஸ் அணிககாக விறள-
யாடிய கிறிஸ் பகயல், 
அநை அணிககாக இரண்டு 

சொடடிகளில் விறளயாடி -
னார். 
இதில் கராச்சி கிங்ஸ் அணிகபக-

திராக நறடபெறை முைல் சொடடியில் 39 
ஓடடங்கறளயும, லாகூர் கபளண்டர்ஸ் அணியுடனான 
இரண்டாவது சொடடியில் 68 ஓடடங்கறளயும அதிர-
டியாக குவித்ைார். எனினும, குறித்ை இரண்டு சொடடிக -
ளிலும கிறிஸ் பகயல் விறளயாடிய குவாடடா கசளடி -
சயடடர்ஸ் அணி சைால்விறயத் ைழுவியது. 

கிறிஸ் பகயல் இறுதியாக கடநை 2019இல் இங்கி -
லாநது அணிகபகதிரான ரி 20 பைாடரில் சமறகிநதிய 
தீவுகள் அணிககாக விறளயாடியிருநைார். 

சமறகிநதிய தீவுகள் சநாககிப் புைப்ெடடுச் பேன்ை 
கிறிஸ் பகயல், ொகிஸ்ைான் சுப்ெர் லீககின் இறுதி 
கடடப் சொடடிகளில் மீண்டும இறணநது பகாள்வார் 
என ொகிஸ்ைான் கிரிகபகட வடடாரங்கள் பேயதி பவளி -
யிடடுள்ளறம குறிப்பிடத்ைககது.

்ட�ர் வூட்ஸ்
�ோர் விபத்தில்
சிககினோர்
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Nritfs;

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/21/093

thliff;F thd; kpd; mj;jpal;rfH (mYtyfk;) - 

kl;lf;fsg;G (,uz;L tUl fhyk;)

17.03.2021 k; 

jpfjp gp.g.2.00 

kzp

gpuNjr gpujk kpd; nghwpapayhsh; mYtyfk; 

(kl;lf;fsg;G)

065-2222639

my;yJ

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>

jpUNfhzkiy

026-2222666

026-2221030

1000.00 NCB

Nkw;Fwpj;j nghUl;fs; toq;fg;gly; njhlh;ghf toq;Fjhuh;fsplkpUe;J ,yq;if gpuhe;jpak;-02 kpd;rhu rig rhh;ghf nfhs;tdTf;FOtpd; jiyth; rh;tNjr/Njrpa Nghl;bj;jd;ikAld;  $bajhd 

tpiykDf;fisf; NfhUfpd;whh;. ,yq;if kpd;rhu rigapypUe;J nfhs;tdT nra;ag;gl;l Mtzq;fspy; khj;jpuNk tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

tpiykDf;Nfhu cj;Njrpj;jpUg;gth; my;yJ mtuJ mq;fPfhuk; ngw;w Kfth;fSf;F khj;jpuNk tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;. Njitf;Nfw;g mth;fs; 1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jr; rl;lj;jpw;Nfw;g gjpT nra;J nfhs;sy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;Nfhuy; KbTj;jpfjpf;F ,uz;L jpdq;fs; ,Uf;Fk; tiu tpiykD Mtzq;fs; tpiykDf; Nfhu cj;Njrpj;jpUg;gth;fs; my;yJ mth;fsJ Kfth;fs; %yk; chpj;jhd Kiwapy; 

,yq;if kpd;rhu rigapd; gpujpg; nghJ KfhikahsUf;F/ gpujk nghwpapayhsUf;F vOj;J%ykhf tpz;zg;gpj;J 5Mk; $l;by;  Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhifia toq;Ftjd; %yk; flik 

ehl;fspy; 09.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiuapyhd fhyg;gFjpf;Fs; Mtzq;fs; ngw;Wf;nfhs;syhk;. gzkhfNth ,yq;if kpd;rhu rig nghJ Kfhikahsh; rhh;ghf tiuag;gl;l tq;fp tiuTg; 

gj;jpuk; xd;wpd; %ykhfNth nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;glyhk;.

vOj;J%ykhd tpz;zg;gnkhd;wpd; mbg;gilapy; ntspehl;Lj; J}jufq;fs;/th;j;jf Mizf;FOf;fs; vd;gd ,ytrkhd Kiwapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,.kp. 

rigapd; chpj;jhd gp.ngh.K/gpujk nghwpapayhsh;fsJ mYtyfq;fspy; itj;J cj;Njr tpiykDjhuh;fspdhYk; mth;fsJ Kfth;fspdhYk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,ytrkhfg; 

ghprPypf;fg;glyhk;.

4Mk; $l;by; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,lj;jpy; itj;J tpiykDjhuh;fs; kw;Wk; mth;fsJ Kfth;fs; Kd;ghf tpiykDf;Nfhuy; Neuk; Kbe;jTlNdNa tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. fhyk; gpe;jptUk; 

kDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpg;gth;fshd   ,.kp.rig> ngh.K/ gpujk nghwpapayhsh; MfpNahh;fsplkpUe;J tpiykDf;Nfhuy; KbT jpfjpf;F ,uz;L thuq;fSf;F 

Kd;ghf midj;J tpsf;fq;fSk; ngw;Wf;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

nghJ Kfhikahsh;

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;
 

tpiykD Mtzj;jpd; jfty; gpujpahdJ www.ceb.lk vd;w
,.kp.r. $l;LU ,izaj;jsj;jpypUe;J gjptpyf;fk; nra;ag;glyhk;.

Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk; (NBRO)

Njrpa ghJfhg;G kw;Wk; mdh;j;j Kfhikj;Jt ,uh[hq;f mikr;R

Mrpa cl;fl;likg;G KjyPl;L tq;fpapdhy; (AIIB) epjpaplg;gl;l jhf;ff; Fiwg;G nraw;ghLfspdhy; kz;rhpT ghjpg;ig Fiwf;Fk; nraw;wpl;lk; (RLVMMP)

Mrpa cl;fl;likg;G KjyPl;L tq;fpapdhy; epjpaplg;gl;l jhf;ff; Fiwg;G 
nraw;ghLfspdhy; kz;rhpT ghjpg;ig Fiwf;Fk; nraw;wpl;lj;jpw;fhf 
,yq;if gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; ,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd. ,e;j 
nraw;wpl;lj;jpd; mKy;elhj;Jk; Kftuhd;ikahdJ Njrpa fl;bl Muha;r;rp 
epWtdj;jpd; fPo; mike;Js;sJ. kz;rhptpw;F vspjpy; cl;glf;$ba 
midj;J khtl;lq;fspYk; jhf;ff; Fiwg;G gzpfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

1.

m. rpNu\;l rKf ghJfhg;G epGzh; (gpv]; 03) - ( 1 ntw;wplk;)

gzpr;RUf;fk;:

miktplq;fs; kw;Wk; Rw;wpAs;s gy tifahd jdpegh;fs; kw;Wk; 
FOkq;fSf;fhd rKf nry;thf;fpd; tpisgaid ghPl;rpj;jy; /,dq;fhzy; 
kw;Wk; mtw;iw xopj;jy; my;yJ fl;Lg;gLj;jy; Mfpatw;wpw;fhf 
ghpe;Jiuf;fg;gl;l eltbf;iffis mKyhf;Ftjw;Fk; nghWg;ghftpUg;ghh;. 

M. rpNu\;l Rfhjhuk; kw;Wk; ghJfhg;G epGzh; 
 (gpv]; 03) (1 ntw;wplk;)

gzpr;RUf;fk;:

kz;rhpT jhf;ff;Fiwg;G NtiyfSf;fhd eph;khz Ntiyj;jsq;fspy; 
Njitg;gLk; Rfhjhuk; kw;Wk; ghJfhg;G Kfhikg;gLj;jy;.

Mff;Fiwe;j jifikfs; kw;Wk; mDgtk;:

m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l chpj;jhd 
Jiwapy; ntw;wpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l gl;ljhhpg; gl;lnkhd;W.

 my;yJ

  chpj;jhd Jiwapy; gl;ljhhpg; gl;lj;jpw;F epfuhd jifikg; gl;lnkd 
gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 
jifiknahd;W.

 my;yJ

  chpj;jhd Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J 
ngwg;gl;l ,ize;j mq;fj;Jtnkhd;W/ epfuhdnjhU njhopy;rhh; 
jifikAld; epUthf kl;lj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 12 tUl mDgtk;. 

 my;yJ

M.  NkNyAs;s jifikfs; kw;Wk; chpj;jhd Jiwapy; ngw;w gl;lg;gpd; gl;lk; 
my;yJ chpj;jhd Jiwapy; $l;LU/ gl;lak; ngw;w mq;fj;Jtk; my;yJ 
chpj;jhd Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdj;jpypUe;J ngw;w 
epfuhd njhopy;rhh; jifik mj;Jld; epUthf kl;lj;jpy; gl;lg;gpd; 
jifikg;gl;lj;Jldhd 9 tUl mDgtk;. 

 my;yJ

,)  chpj;jhd Jiwapy; murhq;f ehlshtpa Nritapd; I Mk; ju mYtyh; 
my;yJ I Mk; ju gjtpapy; Mff; Fiwe;jJ 4 tUl mDgtk;. 

2. nraw;wpl;l fzf;fhsh; (gpv]; 04)-01 gjtp ntw;wplk;

gzpr;; RUf;fk;:

epjpaply; xOq;Ffs; kw;Wk; Vida epajpr;rl;l Njitg;ghLfSf;F mikthf 
midj;J gzf;nfhLg;gdTfs; kw;Wk; mitfspd; mwpf;iffs; Mfpad 
Kd;ndLj;Jr; nry;yg;gLfpd;wd vd;gij cWjpg;gLj;Jtjw;fhf nraw;wpl;lj;jpd; 
KOikahd epjpaply; mwpf;if nraw;ghLfSf;fhf nraw;wpl;l gzpg;ghsUf;F 
cjtp nra;jy;

Mff; Fiwe;j jifikfs; kw;Wk; mDgtk;:

m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 
fzf;fpay; kw;Wk; epjp Mfpatw;wpy; rpj;jpfukhd g+h;j;jp nra;ag;gl;l 
gl;ljhhpg; gl;lk;.

 my;yJ

  fzf;fpay; kw;Wk; epjp Mfpa Jiwfspy; ngw;w gl;ljhhpg; gl;lj;jpw;F 
epfuhd jifiknad gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;lnjhU jifik.

 my;yJ

  fzf;fply; kw;Wk; epjp Mfpa Jiwfspy;  mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; 
epWtdnkhd;wpypUe;J ngwg;gl;l ,ize;j mq;fj;Jtnkhd;W my;yJ 
epfuhd njhopy;rhh; jifik mj;Jld; chpj;jhd Jiwapy; Mff; 
Fiwe;jJ 8 tUl jifik gpd; gbg;G mDgtk;.

 my;yJ

M)  ehlshtpa hPjpapyhd murhq;f Nritapd; III/II  Mk; tFg;G my;yJ 
Nkw;gl;l xU mYtyh; my;yJ chpj;jhd Jiwapd; epfuhd gjtp epyguk;.

  mj;Jld; chpj;jhd Jiwapy; Mff; Fiwe;jJ 8 tUl jifik gpd; 
gbg;G mDgtk;.

3.

m. Rw;whly; mYtyh; (gpv]; 6) - 01 gjtp ntw;wplk;.

gzpr; RUf;fk;:

Kfhikg;gLj;jy; my;yJ jilnra;jy; my;yJ Rfhjhu> ghJfhg;G kw;Wk; 
Rw;whly; ,lh;fis Fiwj;jy;> ,e;j kz;rhpT Fiwj;jy; nraw;wpl;lq;fspy; 
eph;khz Ntiyj;jsq;fSf;fhd Rw;whly; ghJfhg;G eilKiwfis 
cUthf;Ftjpy; rpNu\;l Rw;Wr;#oy; Ma;thsUf;F cjtp nra;tjw;F 
nghWg;ghftpUj;jy. 

M. msit msitahsh; (gpv];06) gjtp ntw;wplq;fs; - 02

gzpr;RUf;fk;

,e;j nraw;wpl;lj;jpd; fPo; kz;rhpT rPuhf;fy; nraw;ghl;bw;F Njitahd 
Kd;xg;ge;j kw;Wk; xg;ge;jj;jpd; gpd;duhd MjuT toq;fy;> Kfhikg;gLj;jy; 
kw;Wk; xUq;fpizj;jy; Mfpaitfspy; ngWif tpN\lj;Jdh;fs; kw;Wk; 
ngWif nghwpapayhsh;fSf;F cjtp toq;fy;.

Mff; Fiwe;j jifikfs; kw;Wk; mDgtk;:

m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l chpj;jhd 
Jiwapy; ntw;wpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l gl;ljhhpg; gl;lnkhd;W.

 my;yJ

  chpj;jhd Jiwapy; gl;ljhhpg; gl;lj;jpw;F epfuhd jifikg; gl;lnkd 
gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 
jifiknahd;W.

 my;yJ

  chpj;jhd Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J 
ngwg;gl;l ,ize;j mq;fj;Jtk;/ epfuhd njhopy;rhh; jifiknahd;W.

 my;yJ

  ,irthd Jiwf;fhd gjtpf;fhf kw;Wk; chpj;jhd Jiwapy; Mff; 
Fiwe;jJ 3 tUl jifik gpd;gl;l mDgtj;Jld; %d;whk; epiy 
kw;Wk; njhopw;gapw;rp fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l 
njhopy;El;g tho;njhopy; gapw;rp epiyaj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa 
tho;njhopy; jifik 7 Mk; kl;lj;jpw;F Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;W 
ngwg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

 my;yJ

  ,irthd Jiwf;fhd gjtpf;fhf kw;Wk; chpj;jhd Jiwapy; Mff; 
Fiwe;jJ 8 tUl jifik gpd;gl;l mDgtj;Jld; %d;whk; epiy 
kw;Wk; njhopw;gapw;rp fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l 
njhopy;El;g tho;njhopy; gapw;rp epiyaj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa 
tho;njhopy; jifik 6 Mk; kl;lj;jpw;F Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;W 
ngwg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

 my;yJ

  ,irthd Jiwf;fhd gjtpf;fhf kw;Wk; chpj;jhd Jiwapy; Mff; 
Fiwe;jJ 13 tUl jifik gpd;gl;l mDgtj;Jld; %d;whk; epiy 
kw;Wk; njhopw;gapw;rp fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l 
njhopy;El;g tho;njhopy; gapw;rp epiyaj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa 
tho;njhopy; jifik 5 Mk; kl;lj;jpw;F Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;W 
ngwg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

rk;gsk;:

01/2019 vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Nritfs; Rw;wwpf;if kw;Wk; 
Vida chpj;jhd Kfhikj;Jt Nritfs; Rw;wwpf;iffspd; Vw;ghLfSf;F 
cl;gl;ljhf mike;jpUf;Fk;. 

nghJthd epge;jidfs;;:

  Ml;Nrh;g;Gf;fs; Muk;gj;jpy; xU tUl xg;ge;j mbg;gilapy; miktJld;> 
mjd; gpd;dh; jpUg;jpfukhd nraw;ghl;bw;F cl;gl;l tifapy; tUle;NjhWk; 
ePbf;fg;gLk;. 

epWtdj;jpdhy; C.Nr.ep. ,w;F 12%  kw;Wk; Ceep ,w;F 3%  toq;fg;gLk; 
gq;fspg;gpw;F chpj;jhsuhth;. 

2021.02.24 Mk; jpfjpad;W 60 tajpw;F FiwthftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

murhq;f jpizf;fsq;fs;> mur $l;Lj;jhgdq;fs; kw;Wk; epajpr;rl;l 
mikg;Gf;fspYs;s Copah;fspd; tpz;zg;gq;fs; mth;fspd; chpj;jhd 
jiyikfSlhfNt mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. KOikahd RajuT kw;Wk; 
chpj;jhd rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; Mfpad gjpTj; jghypy; fPNoAs;s Kfthpia 
2021 khh;r; 08 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 
mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; gjtp 
ntw;wplj;jpw;fhd FwpaPlhd RLVMMP/NBRO/2021 I jaT nra;J Fwpg;gplTk;. 

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

jhf;ff;Fiwg;G nraw;wpl;lj;jpdhy; kz;rhpT ghjpg;ig Fiwj;jy;>

Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk;>

99/ 1> [htj;j tPjp> 

nfhOk;G-05.

பதவி ெவற்றிடங்கள்
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,yq;if JiwKf mjpfhu rig
tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

1. gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 
tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 
NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah;
Nfs;tpg; 
gpizj; 

njhif (&gh)

Mtzf; 
fl;lzk; (VAT 

cs;slf; 
fg;gl;L;s;sJ)

%lg;gLk; jpfjp 
kw;Wk; Neuk;

CES/FP/02/
T/6125(MAR)

Spares for the Schottel SRP550 Propulsion 
Units of M/T Therapuththabaya 30,000.00 1,000.00

30-03-2021
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/02/
PT/6165(EL) Spreader Cable for STS Cranes at JCT 30,000.00 1,000.00

30-03-2021
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/03/
PT/6166(EL)

DC Power Supply Units for STS/Yard 
Cranes at JCT 18,000.00 1,000.00

30-03-2021
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/03/
PT/6145(MAR)

Spares for 12000 Hour Overhaul of 
Wartsila 4L20 Main Generator Engines 
& Dredge Engine of Dredger Hansakawa

250,000.00 3,500.00
30-03-2021

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/04/
PT/6163(EL)

420KW DC Main Hoist Motor for JCT 3 
& 4 STS Cranes 800,000.00 12,500.00

30-03-2021
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/05/
PT/6006(EL)

02 Nos. Local Display Unit for Wartsila 
8L26 Diesel Engines of M/T Nandimithra 15,000.00 1,000.00

30-03-2021
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/06/
PT/6155(EL) Touque Motors for ZPMC Yard Cranes 40,000.00 1,000.00

30-03-2021
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/02/
PT/6160(EL)

02 Nos. Torque Motor Type BOU12140 
Complete with Blower 22,000.00 1,000.00

01-04-2021
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/03/
PT/6161(MAR)

Spares for Kamome CPCM-45 CPP Units 
of Fire Float Megha 120,000.00 3,500.00

01-04-2021
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/04/
PT/6167(EL)

30 Core Spreader Cable for STS Cranes 
at JCT 45,000.00 1,000.00

01-04-2021
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/05/
PT/6162(EL) 06 Nos. Digital Fault Display Panel 40,000.00 1,000.00

01-04-2021
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/06/
PT/6169(MP)

08 Nos. Rotary Actuator for RAM 
Spreaders at JCT 55,000.00 1,000.00

01-04-2021
K.g. 10.00 kzp

CMS/LP/20/
PT/04/058 6552 Kgs. Grease MP-2 50,000.00 1,000.00

18-03-2021
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/20/
PT/17/056

Sprocket Wheels of Gantry Travelling 
System of 41T SHI RTG Cranes 30,000.00 1,000.00

18-03-2021
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/20/
PT/14/058 50 Nos. Motor Tyres 1100x20 16Ply 23,000.00 1,000.00

18-03-2021
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/20/
PT/04/059 7920 Kgs. Of Grease EP-2 60,000.00 1,000.00

19-03-2021
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/19/
PT/04/007

Supply, Installation, Testing & 
Commissioning of 02 Nos. of Automatic 
Fuel Pumping System. (Consists of 
Flow Meters, Fuel Pumps, Valves, 
ATM Machine Computers with Fuel 
Management System Software)

70,000.00 1,000.00

19-03-2021
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/20/
PT/20/54

Marine Quality Paint & Thinner for 
Dredger Hansakawa 100,000.00 3,500.00

19-03-2021
gp.g. 1.30 kzp

2. 5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03k; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 
Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 
jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 
fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 
xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhNth 
my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk; gb Ntz;lg;gLtNjhL 
Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3. tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 
%d;W (3) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 
KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 
mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 
gpd; 2021 khh;r; 01Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 
Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 
nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; %Lk; 
Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 
midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKf mjpfhu rig>
,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.
njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 
njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

ngWif mwptpj;jy;
khj;jiw gpuNjr rigapd; nffdJu Gjpa fl;blj;jpy; fhw;Wr; rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs; 18If; 
nfhz;l fhw;Wr;rPuhf;fp ,ae;jpu mikg;ig nghUj;Jtjw;F kw;Wk; khj;jiw gpuNjr 
rigf;F ,iza jsgf;fnkhd;iw. cUthf;FtJld; rk;ge;jg;gl;l gfpuq;f tpiykD 
Nfhug;gLfpd;wd.

tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;Fk; tpz;zg;gg; gbtq;fs; kw;Wk; ngWif Mtzq;fis 
khj;jiw gpuNjr rigapypUe;J thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 
tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

01.  xt;nthU tplaj;jpw;Fk; NtW Ntwhf tpz;zg;gq;fisr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

02.  xU tpz;zg;gg; gj;jpuj;jpd; fl;lzk; &. 1000.00 + (mur thp) (fhRf; fl;lis 
Vw;fg;glkhl;lhJ)

03.  tpiykDf;fis rkHg;gpf;f Ntz;ba fhy vy;iy - 2021.02.25 Kjy; 2021.03.17k; 
jpfjp K.g. 10.30 tiu

04.  Nfs;tpg; gj;jpuk; mDg;gg;gLk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j 
cUg;gbapd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L tpiykDf;fisf;Nfhuy; vd;W Fwpg;gpLjy; 
Ntz;Lk;.

05.  Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; ,U gpujpfSld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

jiytH>
khj;jiw gpuNjr rig
ntn`y;nfhl.
2021.02.25

cs;@uhl;rp thf;nfLg;G kPs; 
Nehf;Ff; FOtpw;F fUj;Jf;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;sy;
khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp ,uh[hq;f mikr;R

cs;@uhl;rp NjHjy; Kiw gw;wpa fUj;Jf;fs; kw;Wk; 
MNyhridfisf; NfhUjy;

2017 ,y 16 cs;@uhl;rp epWtdq;fspd; thf;nfLg;G (jpUj;jq;fs;) rl;lj;jpd; %yk; jpUj;jg;gl;l 

262MtJ mjpfhukhd cs;@uhl;rp thf;nfLg;G rl;lj;jpd; fPo; mwpKfQ; nra;ag;gLk;. fyg;G 

tpfpjhrhu gpujpepjpfs; Kiwia kPs; Nehf;fk; nra;J Gjpa NjHjy; Kiwnahd;Wf;fhf ghpe;Jiufis 

rkHg;gpg;gjw;fhf nfsut mur Nrit> khfhz rig kw;Wk; cs;@uhl;rp mikr;rH [df;f gz;lhu 

njd;df;Nfhd; mtHfshy; FOnthd;W epakpf;fg;gl;Ls;sJ.

Nkw;gb FOtpw;F Nkw;gb nraw;ghl;Lld; rk;ge;jg;gl;l fPo;f;fhZk; jiyg;Gf;fspd; fPo; Ra vOj;J 

%y MNyhridfisr; rkHg;gpf;FkhW rfy murpay; fl;rpfs;> kf;fs; gpujpepjpfs;> rptpy; r%f 

mikg;Gfs;> mur mjpfhhpfs; kw;Wk; nghJkf;fsplk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

1.  2018 cs;@uhl;rp thf;nfLg;gpd; NghJ 

nraw;gLj;jg;gl;l fyg;G tpfpjhrhu 

gpujpepjpfs; NjHjy; Kiwapd; gytPdq;fs;.

2.  me;j NjHjy; Kiwapd; fPo; 

mNgl;rfHfisj; NjHe;njLf;Fk; NghJ 

njhpe;J nfhz;l rpf;fy;fs;

3.  fyg;G tpfpjhrhu NjHjy; Kiw

 I.  cs;@uhl;rp epWtdq;fspd; epiyNtW 

gw;wp Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s rthy;fs;

 II.  cs;@uhl;rp epWtdq;fspd; 

ehshe;j nraw;ghLfs; tplaj;jpy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s rthy;fs;

4.  ,yq;iff;Ff; Njitahd epiyahd kw;Wk; 

cWjpahd cs;@uhl;rp Kiwnahd;iw 

cUthf;Ftjw;Fg; nghUj;jkhd NjHjy; 

Kiw gw;wpa MNyhridfs;.

MNyhridfis mDg;g Ntz;ba Kiw:-

  gyjiyg;Gf;fspd; fPo; MNyhridfisr; 

rkHg;gpg;gjhapd; mjw;fhf NtW Ntwhf 

jhs;fisg; ghtpAq;fs;.

  xU jhspy; xU gf;fj;ij khj;jpuk; 

ghtpAq;fs;.

  rhjhuz eilapy; njspthf rpf;fy; 

,d;wp kw;Wk; RUf;fkhf cq;fs; 

MNyhridfisr; rkHg;gpAq;fs;

  fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

Nkw;gb cs;@uhl;rp thf;nfLg;G kPs; 

Nehf;Ff; FOtpw;F fUj;Jf;fs; kw;Wk; 

MNyhridfs; vd;W Fwpg;gpLq;fs;

  rfy vOj;J %ykhd MNyhridfisAk; 

2021 khHr; 15k; jpfjpf;F Kd;dH fPo;f;fhZk; 

Kfthpf;F my;yJ kpd;dQ;ry; %yk; 

mDg;Gq;fs;

Nf.Nf. fadp gpNukjpyf;f   email: legal@pclg.gov.lk
(rl;l mjpfhhp)

fkpl;b nrayhsH

khfhz rig kw;Wk; cs;@uhl;rp ,uh[hq;f mikr;R

,y. 330> a+dpad; gpNs];> 

nfhOk;G-02.

njhlHG: 0112302720

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; 

,yf;f fk;gdpfs; rl;lk; 

8(2)Mk; gphptpd; fPo;> 

gpd;tUk; fk;gdpapd; ngaH 

khw;wk; nra;ag;gl;Ls;snjd 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

fk;gdpapd; Kd;ida ngaH: 

mg;iln]H 
(gpiutl;) ypkpl;ll;

gjptpyf;fk;: 
PV 00205266

ngaH khw;wk; nra;ag;gl;l 

jpfjp : 10.02.2021

gjpT Kfthp : 

,y. 50> Nthl; 
gpNs];> nfhOk;G-07.

fk;gdpapd; Gjpa ngaH : 

mg;Nyhth 

(gpiutl;) ypkpl;ll; 

gp]pd];Nkl; 

(gpiutl;) ypkpl;ll; 

nrayhsHfs;> 

,y. 45> gpNuGUf; tPjp> 

nfhOk;G-02.

22.02.2021

mwptpj;jy;nghJ mwptpj;jy;
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Njrpa ghJfhg;G kw;Wk; mdh;j;j 

Kfhikj;Jt ,uh[hq;f mikr;R

Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk;

Supply of Group Term Life Assurance Policy 
and Group Medical Insurance Cover

1.  gpd;tUk; Nritia toq;Ftjw;F jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtd jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,g;NghJ NfhUfpd;whh;.

tpiykD ,y. Nritapd; tpsf;fk;
tpiykDg;gpiz 

(&ghtpy;)

NBRO/
ADMIN/2021/236

Supply of Group Term Life Assurance 
Policy and Group Medical Insurance Cover 125>000.00

2.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

3.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy 2021 ngg;Uthp 25 Mk; jpfjpapypUe;J 

2021 khh;r; 16 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; nfhOk;G-05> 

[htj;j tPjp> 99/1> Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtd epjpf;fhd gzpg;ghshplkpUe;J Nkyjpf 

jftiyg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

4.  2021 ngg;Uthp 25 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 khh;r; 16 Mk; jpfjp tiuAk; kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf 500 &ghit xt;nthU Mtzj;jpw;Fk; Nj.f.M.ep. fhrhshplk; nuhf;fg; gzj;jpy; 

nrYj;jpa gpd;dh;> K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; nfhOk;G-05> [htj;j tPjp> 

99/1 Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtd gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F vOj;J 

%ykhd tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s Nkw;$wg;gl;Ls;s 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; njhFjpfs; Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT 

nra;ag;glyhk;. 

5.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs;; ,U gpujpfspy; jghYiwnahd;wpy; 

mlf;fg;gl;L mjdJ ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpiykDtpd; ngah; Fwpg;gplg;gl;L> 2021 

khh;r; 17 Mk; jpjjpad;W tpiykD %Lk; Neukhfpa gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> ngWiff; FO> Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk;> 99/1> [htj;j 
tPjp> nfhOk;G-05 vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ Nj.f.M.ep. ,lg;gug;gpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; kw;Wk; 

,yj;jpudpay; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %baTlNdNa 

jpwf;fg;gLtJld;> tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpahdth; 

,e;epfo;tpd;NghJ rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;. 

  xt;nthU tpiykDTk; NkNyAs;s ml;ltizapy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;sthwhd 

ngWkjpf;fhdJk; Gfo;tha;e;j ,yq;ifapYs;s tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;lJk; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; toq;fg;gl;Ls;s cUkhjphpf;fikthd Kiwapy;  tpiykDg; 

gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUg;gJld; mitfis %Lk; jpfjpapypUe;J 120 ehl;fSf;F 

nry;YgbahFk; jd;ikapypUg;gJld; (2021.03.17 ,ypUe;J 2021.07.14 tiuapYkhdJ) my;yJ 

Nj.f.M.epWtd fhrhsUf;F nuhf;fg; gzj;jpy; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

jiyth;/ ngWiff; FO>

Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk;>

99/1> [htj;j tPjp>
nfhOk;G-05.

njhiyNgrp ,yf;fk; : 011-2588946

njhiyefy; ,yf;fk; :  011-2589943.

Gj;jsk; khtl;l nrayfj;jpdhy; gpd;tUk; nraw;wpl;lq;fs; njhlu;ghf jpwe;j tpiy kDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njh. 
,

tpiy kD ,y. nraw;wpl;lj;jpd; ngau; rPlh 
gjptpyf;fk;

kPs; 
nrYj;jg; 
glhj 

tpiykD 
itg;Gj; 
njhif- 
(&gh)

tpiy kD gpizg; 
gzk;(&gh). / nry;Y 

gbahFk; jpfjp

01 PU/PR/CO/21/05 Ke;jy; gpuNjr nrayf 
Gjpa fl;ll epu;khzk; (3 
Mk; fl;lk;) tpiy kD 
Kw; $l;lk;  2021.03.16 
md;W  K.g.10.00 kzpf;F 
Ke;jy; gpuNjr nrayfj;jpy; 
eilngWk;.  

C-4 my;yJ 
C-5  kl;Lk; 
(( fl;llk;))

5>000.00 460>000.00/
2021.07.31

02 PU/PR/CO/21/06 MdkLt gpuNjr nrayf 
Gjpa fl;ll epu;khzk; (2 
Mk; fl;lk;) tpiy kD Kw; 
$l;lk;  2021.03.16 md;W  
gp.g.2.00 kzpf;F MdkLt 
gpuNjr nrayfj;jpy; 
eilngWk;.  

C-4 my;yJ 
kl;Lk;

8>000.00 820>000.00 /
2021.07.31

03 PU/PR/PUR/21/07 2021 Vg;uy; 01 njhlf;fk; 
2021 jpnrk;gu; 31 tiu 
Rj;jk; nra;jy; Nritapid 
toq;Fjy;. (kD njhlu;ghd 
Mtzq;fis khtl;l 
nrayfj;jpy; ngw;Wf; 
nfhs;syhk;)

epWtdj;jpy; 
gjpTnra;j 
rhd;wpjo;

1>000.00 njupT nra;ag;gl;l 
tpiy kDjhuu; khtl;l 
nrayhsupd; ngaupy; 
&gh. 50>000  gpizg; 
gzj;ij itg;gpyply; 
Ntz;Lk;.

04 PU/PR/PUR/21/08 04 yPw;wu; iffOTk; jputf; 
(Sanitizer) nfhs;fyd; 500 
,id nfhs;tdT nra;jy;. 
(Nghf;Ftuj;J trjp 
,ytrkhf toq;fg;gly; 
Ntz;Lk;.)

epWtdj;jpy; 
gjpT nra;j 
rhd;wpjo; 
kw;Wk; jur; 
rhd;wpjo; 
kw;Wk; 

gupe;Jiu

,y;iy tpepNahfk; 
Kbtile;jTld; 
nfhLg;gdT  
eilngWk;

05 PU/PR/PUR/21/09 khtl;l nrayfk; kw;Wk; 
16 gpuNjr nrayfq;fspYk; 
cs;s  epow;gpujp 
,ae;jpuq;fis  ru;tp]; 
nra;Ak; gzpfs; - (gpNuuiz 
fis jhq;fs; jahu; nra;J 
rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.)

epWtdj;jpy; 
gjpT nra;j 
rhd;wpjo;

,y;iy njupT nra;ag;gl;l 
tpiy kDjhuu; khtl;l 
nrayhsupd; ngaupy; 
&gh. 50>000  gpizg; 
gzj;ij itg;gpyply; 
Ntz;Lk;.

02.  Nkw;$wg;gl;l njhlu; ,yf;fk; 01> 02 kw;Wk; 03 njhlu;ghd tpiykD Mtzq;fs; 2021.02.24 Me; jpfjp 
Gjd;fpoik njhlf;fk; 2021.03.19 Me; jpfjp nts;spf;fpoik tiu K.g. 9.00 kzp njhlf;fk; gp.g. 2.30 kzp 
tiuAk; Nkw;Fwpg;gpl;l fl;lzj;ij Gj;jsk; khtl;l nrayf tshfj;jpy; mike;Js;s ,yq;if tq;fpf; 
fpisapy; nrYj;jpa gpd;du; nfhs;tdT  myfpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

03.  tpiy kDtpid  tpiy kD topfhl;lw; Nfhitapy; ,y. 19Mk; gpuptpy; Fwpg;gpl;Ls;sthW njhFjp 
,uz;Lld; $bajhf G+u;j;jp nra;J Kj;jpiuaplg;gl;L fbj ciwapd; ,lg; gf;f Nky; %iyapy; cupa 
tpiy kD ,yf;fk; kw;Wk; Ntiy tplaj;jpid Fwpg;gpl;L 2021.03.22 Mk; jpfjpahd jpq;fl;fpoik gp.g 2.30 
kzpf;F Kd;du; fpilf;ff; $bathW  khtl;l nrayhsu;/ jtprhsu;> jpizf;fs nfhs;tdT rig  khtl;l 
nrayfk; Gj;jsk; vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;GkhW my;yJ khtl;l nrayf nfhs;tdT myfpy; 
itf;fg;gl;bUf;Fk; Nfs;tpg; ngl;bapDs; ,LkhNwh Ntz;lg;gLfpd;wdu;. gp.g. 2.30 kzp epiwtile;jJk; 
tpiy kDg;gj;jpuk; khtl;l nrayff; nfhs;tdT myfpdhy; jpwf;fg;gLk;. 

04.  jifikahd epWtdq;fis njupT nra;tjpy; epWtd gjpT kw;Wk; mDgtq;fs; cl;gl;l midj;J 
tplaq;fSk; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk; vd;gjhy; cq;fs; mDgtq;fis cWjpg;gLj;Jtjw;Fj; Njitahd 
Mtzq;fspd; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujpfis rku;g;gpg;gJ fl;lhakhFk;. (iffOTk; jputj;jpd; (Sanitizer) 
juk; gw;wp rku;g;gpj;jy; mtrpak;) 

05.  tpiy kDf;fs;  01 kw;Wk; 02 njhlu;gpy; khfhzj;jpy; gjpT nra;j xg;ge;jf;fhuu;fSf;F  5% Kd;Dupik  
toq;fg;gLk;.

06.  tpiykD jpwf;fg;gLk; NghJ tpiy kDjhuu; my;yJ mtupdhy; mjpfhukspf;fg;gl;l mjpfhup fye;J 
nfhs;tjw;F mDkjpAz;L.

07. tpiykD gpiz Kwp tq;fp gpiz Kwpahf ,Uj;jy; mtrpak;. 

08.  Nkyjpf tpguq;fSf;F khtl;l nrayfj;jpd; www.puttalam.dist.gov.lk vd;w ,izaj;jsj;jpy; kw;Wk; 032- 
2265233> kw;Wk; 032-2265335 vd;w njhiyNgrp topapD}lhfTk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

2021.02.24  
vy;.N[.vk;.[p. re;jpurpwpgz;lhu
jtprhsu; / khtl;l nrayhsu;> 
jpizf;fs nfhs;tdT rig
khtl;l nrayfk;> Gj;jsk; 

tpiykD Nfhuy;
khtl;lnrayfk;- Gj;jsk;

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f 
fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 9(1)Mk; 
gphptpd; tpjpfSf;fika ,j;jhy; 
mwptpj;jy; tpLf;fg;gLfpd;wJ.

 fk;gdpapd; ngaH: 
xiu];       

(gptPb) vy;Bb  

fk;gdp ,y:          
PV 00233324

$l;bizg;Gj;jpfjp: 
20.01.2021

gjpT mYtyfk;: 
127/3> 

re;Jd; cad> 
gpypkj;jyht

nrayhsh;

mwptpj;jy;

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

vLj;jy; (jpUj;jr;) jpUj;jg;gl;lthwhd 

fhzp vLj;jy; rl;lj;jpd; (mj; 460) 

7 Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ Fwpg;G:- MUL/LND/02/ACQVI/49
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,yf;fk;:- 
4-3/8/2015/PC/06 
fPo ;f ;fhZk; ml;ltizapy; 
tpghpf;fg;gl;l fhzpia vLf;f 
murhq;fk; cj;Njrpf;fpwJ. Nkyjpf 
tpguq;fSf;F 2021.01.26Mk; jpfjp 
gpuRhpf;fg;gl;l 2212/17 ,yq;if 
rdehaf Nrhrypr Fbaurpd; mjp 
tpN\l murhq;f tu;j;jkhdpg; 
gj;jpupifapd; 2Mk; gphptpid  
ghu;f;fTk;.

ml;ltiz
khfhzk; -  njd; 

khfhzk;

khtl;lk; - khj;jiw

gpuNjr nrayfg; gpupT  - Kyl;bad

fpuhk cj;jpNahfj;ju; 
gpupT -  gKDfk 

Nkw;F

fpuhkj;jpd; ngau;  - gKDfk

Muk;g gl ,yf;fk; -  K.gp.g.98

Fwpj;j Jz;L ,yf;fk; -  793

gpuNjr nrayhsh;
fhzp nfhs;tdT cj;jpNahfj;jh;
Kyl;bad

2021.02.22 Mk; jpfjp
Kyl;bad gpuNjr nrayfj;jpy;
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ngWif mwptpj;jy;
khfhz fy;tpj; jpizf;fsk; - tl kj;jpa khfhzk; 
thpir fy;tp mikr;rpypUe;J ngw;Ws;s khdpaq;fs; %yk; ,q;F fPNo Fwpg;gplg;gLk; nraw;wpl;lq;fSf;fhf 

tl kj;jpa khfhzj;jpd; khfhz fy;tpj; jpizf;fs ngWiff; FO jiytuhy; nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. 

njhlH 
,y.

tpguk;

Nfs;tpg; 
gpizapd; 
ngWkjp 

(,yq;if &gh)

kPsspf;fg;glhj 
fl;lzk; 
,yq;if 
(&gh)

xg;ge;jf; fhyk; 
- jpdq;fs;

gjpTj; 
juk; 

01 kpd;Ndhpa Njrpa 

ghlrhiyapd; MrphpaH 

,y;yk; ,y. 01 

gOJghHj;jy;

21>0000.00 1>500.00 90 ehl;fs; C08 & C07

02 mEuhjGuk; kj;jpa 

kfh tpj;jpahyaj;jpd; 

%d;W khb tFg;giwf; 

fl;blj;ij epHkhzpj;jy; 

(kpFjp Ntiyfs;)

18>700.00 1>500.00 90 ehl;fs; C09 & C08

03 m/ nff;fpuht kj;jpa 
kfh tpj;jpahyaj;jpd; 

jiyik kz;lgk; 

gOJghHj;jy; kw;Wk; 

$l;l kz;lgj;jpy; 

fjpiu toq;fpg; 

nghUj;Jjy;

102>000.00 3>500.00 180 ehl;fs; C06 & C05

04 k`h k`pe;j 

gphpntdhtpd; fl;blj;ij 

gOJghHj;jy;

89>000.00 3>500.00 120 ehl;fs; C07 & C06

01.  Nfs;tp itj;jy; Njrpa Nghl;b Nfs;tp itj;jypy; %yk; eilngWk; ,g; ngWifapd; KOr; nryT 

kjpg;gPL &. 50 kp ,w;F FiwtilAk; NghJ gpuNjr Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA ju Kd;Dhpik mur 

epjp Rw;WepUgk; 2016/13(ii) ,d; gb rk;ge;jg;gLj;jg;gLk;. 

02.  Nfs;tpfisr; rkHg;gpf;Fk; rfy Nfs;tpjhuHfSk; epHkhz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rig 

(CIDA) gjpT nry;YgbahFk; xg;ge;jf;fhuuhf ,Ug;gJld; mgfPHj;jpahNdhH gl;baypy; ,lk;nwhJ 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

03.  epHkhz xg;ge;jq;fSld; rk;ge;jg;gl;l rfy Nfs;tpg; gj;jpuq;fisAk; ghPl;rpj;jy; kw;Wk; mjNdhL 

rk;ge;jg;gl;l jfty;fis mEuhjGuj;jpy; mike;Js;s tl kj;jpa khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; 

Nkyjpf khfhz fy;tpg; gzpg;ghsH (epjp) ,lk; ngw;Wf;nfhs;s KbtJld; mt; mYtyfj;jpy; 

njhiyj;njhlHG trjpfs; fPNo jug;gl;Ls;sd. njhiyNgrp ,y. 025-2222432 ngf;]; : 020-2222432 

kw;Wk; kpd;dQ;ry; : ncpedpro@gmail.com

04.  epHkhz xg;ge;jj;Jld; rk;ge;jg;gl;l rfy Ntiy tpguq;fs; kw;Wk; jpl;lkply; gw;wpa jfty;fis 

mEuhjGuj;jpy; mike;Js;s tl kj;jpa khfhzj;jpd; khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; ghlrhiyf; 

fl;bl Ntiy gw;wpa nghwpapayhshplk; ngw;Wf;nfhs;s KbtJld;> mt; mYtyfj;jpd; njhiyj; 

njhlHG trjpfs; fPNo jug;gl;Ls;sJ. njhiyNgrp ,y. 025-2234394 ngf;]; :- 025-2234837 kpd;dQ;ry; 

- ncpeduengs@gmail.com

05.  jifikAs;s Nfs;tpjhuHfs; Nkw;gb Kfthpf;F vOj;J %y Ntz;Ljiyr; rkHg;gpj;J Mq;fpy 

nkhopapy; jahhpf;fg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fis nfhs;tdT nra;a KbtJld;> Nfs;tpg; gj;jpuq;fis 

tpepNahfpj;jy; 2021.02.25 Kjy; 2021.03.17 tiuahFk;. 

06.  Nfs;tpg; gj;jpuj;jpy; '%yg; gpujp" kw;Wk; ,uz;lhk; gpujp" NtW NtW ciwfspy; ,lg;gl;L 

nghwpaplg;gl;L ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; nraw;wpl;lk; kw;Wk; xg;ge;jj;jpd; ngaH kw;Wk; 

,yf;fj;ijf; Fwpg;gpl;L %yg; gpujp kw;Wk; ,uz;lhk; gpujpia xNu ciwapy; ,l;L> jiytH> 

ngWiff; FO> khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;> tl kj;jpa khfhzk; mEuhjGuk; vd;w Kfthpf;F 

Fwpj;j jpdk; Fwpj;j Neuj;jpw;F Kd; gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ Nkyjpf khfhz fy;tpg; 

gzpg;ghsH (epjp) ,d; cj;jpNahfg+Ht miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; 

Ntz;Lk;. 

07.  Nfs;tp nry;YgbahFk; fhyk; - jifikfs; kw;Wk; Vida Fwpj;j epge;jidfs; kw;Wk; mwpTiufs; 

Nfs;tp Mtzq;fspy; cs;slf;fg;gl;Ls;sJ. 

08.  Nfs;tpg; gj;jpuq;fis Vw;Wf;nfhs;sy; 2021.03.18k; jpfjp gp.g. 2.00 ,w;F KbtiltJld;> rkHg;gpf;fg;gLk; 

epge;jidaw;w Nfs;tp gpizKwp Nfs;tp Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gLk; khjphpg; gj;jpuj;jpw;F mikthf 

kj;jpa tq;fpapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tHj;jf tq;fp %yk; my;yJ epHkhz ghJfhg;G epjpaj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;. ,y;iynadpy; mjidf; fhrhfTk; nrYj;jyhk;. Nfs;tpg; gpizKwp 

,q;F Nfs;tp Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gLk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk; mj;Jld;> ,e; 

ehl;by; fhrhf khw;wf; $bajhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; 

jpdk; Fwpj;j Neuk; Kbtile;jTld; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwj;jy; Muk;gkhtJld;> mt;Ntisapy; 

Nfs;tpjhuH my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;. 

09.  jifikAs;s Fiwe;jgl;r Nfs;tpjhuUf;F xg;ge;jk; toq;fg;gLtJld; ,g; ngWif gw;wpa ngWiff; 

FOtpd; jPHkhdk; ,Wjp jPHkhdkhFk;. 

jiytH/ khfhz fy;tpg; gzpg;ghsH> 

jpizf;fs ngWiff; FO> 

khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;> 

tl kj;jpa khfhzk;> 

mEuhjGuk;. 

jpfjp : 2021.02.23

mwptpj;jy;
Nfs;tpg;gj;jpuk; NfhuYf;fhd ,izg;G
ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;. kd;dhH gpuhe;jpak;
18.02.2021 md;W ehd; mwptpj;j Nfs;tpg;gj;jpuk; Nfhuy; 
miog;gpy; ntspaplg;gl;l jFjpj; Njitf;F Nkyjpfkhf 
09.10.2020Mk; jpfjpa 03/2020 nghJ epjpr; Rw;wwpf;ifapd; 
gb xd;gJ NtiyfSf;Fkhd mjpfgl;r jFjpj; juk; C5 
Mf ,Uf;f Ntz;Lk;.

jiytH>
gpuhe;jpa ngWiff; FO>
ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;> kd;dhH gpuhe;jpak;.

= [atHjdGu gy;fiyf;fofk;

Kfhikj;Jtf; fw;iffs; 
kw;Wk;

tHj;jff; fy;tp gPlk;

Gjpa khztHfis ,izj;Jf;nfhs;sy; - 
2019/2020 fy;tpf; FO

= [atHjdGu gy;fiyf;fofj;jpd; Kfhikj;Jtf; 
fw;iffs; kw;Wk; tHj;jff; fy;tp gPlj;jpw;Fj; njhpT 
nra;ag;gl;Ls;s Gjpa khztHfis epfo;epiy Kiwapy; 
(Online) ,izj;Jf;nfhs;sy;> 2021.02.22 Kjy; 2021.03.04 
tiu ,lk; ngWk;.

mjw;fika> khztHfs;> www.sip.ac.lk vDk; 
gy;fiyf;fof tiyj;js Kfthpf;Fs; gpuNtrpg;gjD}
lhf> Fwpg;gplg;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fSf;fika Student 
Enrollment ,izg;gpD}lhf 2021.03.04 ,w;F Kd;dH 

,ize;Jnfhs;SkhW md;Gld; mwpaj;jUfpNwd;.

gjpthsH
= [atHjdGu gy;fiyf;fofk;

23.02.2021

ntypriw> Rthr Neha;fSf;fhd Njrpa itj;jparhiyapd; gpuNjr Nfs;tpf; fkpl;bapdhy; fPo;fhZk; 
toq;fy;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjwf;hf jifikAs;s Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

,yf;fk; toq;fy;fs;
kPsspf;fg;gLk; 

Nfs;tpg; gpiz Kwp
jifik

Nfs;tpg; gj;jpu 
,yf;fk;

01 Rthr Neha;fSf;fhd Njrpa 
itj;jparhiyapd; gpujhd kUe;Jf; 
fsQ;rpaj;ij tphpTgLj;Jjy;.

64>950.00 C8 my;yJ mjw;F 
Nky; kw;Wk; EM5 
my;yJ mjw;F 

Nky;

WL/04/2021

01.  kPsspf;fg;glhj itg;ghd &. 2500.00 njhifia thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 
3.00 tiu itj;jparhiyapd; fhrhsH gphptpw;F nrYj;jpa gpd;dH 2021.02.25 Kjy; 2021.03.18 tiu 
Njitg;gLk; Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

02.  g+Hj;jp nra;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; ,U gpujpfSld; Nfs;tpg; gj;jpu ,yf;fk; kw;Wk; %yg; gpujp 
vd;W Fwpg;gpl;L> 2021.03.18 K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW> Rthr Neha;fSf;fhd 
Njrpa itj;jparhiyf;F gjpTj; jghypy; my;yJ ifNahL nfhz;L te;J gzpg;ghsH gzpkidf;F 
xg;gilf;fyhk;. 2021.03.18 K.g. 10.00 ,w;F Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLtJld;> mt;Ntisapy; 
Nfs;tpjhuH my;yJ Nfs;tpjhuH epakpj;j mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk; 
jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLtJld;> Nfs;tp gw;wpa ,Wjpj; jPHkhdk; 
vLf;fg;gLk; chpik Rthr Neha;fSf;fhd Njrpa itj;jparhiyapd; ngWiff; FOtpw;F chpaJ 
vd;gij NkYk; njhptpf;fpNwd;.

jiytH>
gpuNjr ngWiff; FO>
Rthr Neha;fSf;fhd Njrpa itj;jparhiy - ntypriw
njhiyNgrp ,y. 0112958271(112)
ngf;]; ,y. 0112958272

ngWif mwptpj;jy;

Rthr Neha;fSf;fhd Njrpa itj;jparhiy - 
ntypriw

ngWif mwptpj;jy;

Nfs;tpf;fhd miog;G
ePh; toq;fy; mikr;R

,yq;if rPd Ma;T epjpa nraw;wpl;lk;

xg;ge;jj;jpd; ngah;
thfd 
vz;zpf; 
if 

kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 
(&)

Nfs;tpg;; 
gpizj; 

Njitg;ghL 
(tq;fpg; 

gpizKwp) &

jifik

Mtzq;fs; 
tpepNahfpf;fg; 
gLk; ,lk; 
kw;Wk; 

njhlh;Gnfhs;s 
Ntz;bath;

Nfs;tp Vw;Wf; 
nfhs;Sk; 

,Wjpj; jpfjp 
kw;Wk; Neuk;

,yq;if rPd  
Ma;T epjpa 

nraw;wpl;lj;jpw;fhf 
Nkhl;lhh; thfdk; 
(fhh; my;yJ SUV 
tif thfdk;) 

thliff;Fg; ngwy;

xd;W 2>000 18>400

thfd 
chpikahsh; 

my;yJ 
thfdq;fs; 
thliff;F 
toq;Fk; 

epWtdq;fs;

,y-90/3 fPo; 
nfhz;l njdpa 
fl;Lf];njhl;l 
nraw;wpl;l 
nrayhsh; 
0812058116

2021 khh;r; 10 
gp.g.2.00

01.  Nfs;tpNfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf Fwpj;j njhif ePh; toq;fy; mikr;rpd; ngahpy; 
,yq;if tq;fp> ngytj;j fpis> fzf;F ,y - 7040937 ,w;F fhR nrYj;jp gw;Wr;rPl;L kw;Wk; 
tpz;zg;gjhhpapd; fbjj; jiyg;gpy; vOj;J %y Ntz;LjYld; ,yq;if rPd Ma;T epjpa nraw;wpl;lj;jpw;F 
rkh;g;gpf;Fk;NghJ Nfs;tp Nfhuy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

02.  2021 khh;r; 09Mk; jpfjp tiu rhjhuz Ntiy ehl;fspy; 09.00 kzp Kjy; 15.00 kzptiu Nfs;tpNfhuy; 
Mtzq;fisg; ngwyhk;. (jaTnra;J Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf njhiyNgrp %yk; Neuj;ij 
xJf;fp nfhs;Sq;fs;)

03.  Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fSf;F Nkyjpf tpguq;fis ,yq;if rPd Ma;T epjpa nraw;wpl;lj;jpy; 
ngw;Wf;nfhs;s KbtJld; Nfs;tpNfhuy; Mtzq;fs; tpepNahfpf;Fk; ,lj;jpy; fl;lzk; ,d;wpNa 
ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

04.  Nfs;tpfs; 2021 khh;r; 10Mk; jpfjp gp.g.2.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; ,yq;if rPd Ma;T epjpa 
nraw;wpl;lk;> ,y.90/3> fPo;nfhz;l njdpa> fl;Lf];njhl;l Kfthpf;F nfhz;L te;J xg;gilj;jy;> 
gjpTj;jghypy; mDg;Gjy;  my;yJ $hpah; Nrit %yk; mDg;gp fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;.

05.  rfy Nfs;tpfSk; 2021 khh;r; 10Mk; jpfjp gp.g.2.15,w;F mt;Ntisapy; rKfkspg;gjw;F vjph;g;ghh;f;Fk; 
Nfs;tpjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; mk; KfthpapNyNa jpwf;fg;gLk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; 
Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;.

06. Nfs;tp nry;YgbahFk; fhyk; 90 ehl;fshFk;.

07.  Nfs;tp gpiz 2021 [{d; 09Mk; jpfjptiu nry;YgbahtJld; mf; Nfs;tp gpizia nrayhsh;> ePh; 
toq;fy; mikr;R> ,y-35> 'yf;jpankJu" Gjpa ghuhSkd;w tPjp> ngytj;j> gj;juKy;ytpw;F mDg;Gjy; 
Ntz;Lk;.

nrayhsh;
ePh;toq;fy; mikr;R>
,y-35> 'yf;jpankJu" 
Gjpa ghuhSkd;w tPjp> 
ngytj;j> gj;juKy;y
2021.02.23

,yq;if
fl;lisfs; epWtdk;

njhopy;El;gtpay; mikr;rpd; 
fPohdJ

ghJfhg;G Nritfis toq;Ftjw;fhd 

tpiykDf;fSf;fhd miog;G – 2021/ 22

nfhOk;G-08> vy;tpl;bfy khtj;ij> tpf;Nlhhpah gpuNjrk;> 17 Mk; ,yf;fk;> 15/2  
Mk; ,yf;fk; kw;Wk; 260 Mk; ,yf;fk; Mfpa ,yf;fq;fis mlf;fpAs;s mjdJ 
fl;bl njhFjpf;F ghJfhg;G Nritfis toq;Ftjw;fhf xg;ge;jf;fhunuhUtiu 
njhpT nra;tjw;fhd Kd;itg;Gf;fis ,yq;if fl;lisfs; epWtdk; 
gpd;tUkhW NfhUfpd;wJ. 

 m. gpujhd fl;blk;

 M. Ma;T$l Nritfs; fl;blk;

 ,.  Fj;jiff;F ngwg;gl;l fl;blk; (,y. 15/2,  gpujhd 
fl;blj;jpw;F Kd;dhy;)

 <.  Fj;jiff;F ngwg;gl;l fl;blk; (,y. 260,  gpujhd 
fl;blj;jpw;F Kd;dhy;)

2021.02.25 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.03.18 Mk; jpfjp tiuAk; thu ehl;fspy; 
mYtyf Neuq;fspy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 2>000 &gh + ngNrt I nrYj;jpa 
gpd;dh;> ,yq;if fl;lisfs; epWtd eph;thfj;jpw;fhd gzpg;ghshplkpUe;J 
tpiykDf;Nfhuy; gbtq;fs; kw;Wk; Vida tpguq;fis ifNaw;Wf; nfhs;syhk;. 

2021.03.19 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy;fs;; Vw;Wf; 
nfhs;sg;gLk;.

gzpg;ghsh; ehafk;>

,yq;if fl;lisfs; epWtdk;>
,y. 17> tpf;Nlhhpah gpuNjrk;>

vy;tpl;bfy khtj;ij> 

nfhOk;G-08.

njhiyNgrp: 011 – 2671567 – 72.
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fzdp fy;tpj; jpizf;fsj;ij tphpTgLj;Jjy;
=ghsp tshfk;> nfhOk;G gy;fiyf;fofk;

Ntty> n`huz
SPC/CWP/2020/04

kjpg;gplg;gl;l nryT &gh 5.2 kpy;ypad; (VAT ePq;fyhf) cld; nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk; 
=ghsp tshfk;> fzdp fy;tpj; jpizf;fsj;ij tphpTgLj;Jtjw;fhf> jifikAk; 
jFjpAk; cs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis nfhOk;G 
gy;fiyf;fofj;jpd; =ghsp tshfj;jpd; rhHghf> jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytH 
miof;fpd;whH. tpiykDf;fs; 2021.03.17 gp.g. 2.30 ,w;F %lg;gLk;.

Ntiyapd; jd;ik:-
cilj;njwpAk; Ntiyfs;> jiu Ntiyfs;> ghiwfis ntbf;f itj;jy;> nfhq;fpwPl; 
Ntiyfs;> Nkrd; Ntiyfs;> nkl;ly; Ntiyfs;> $iu Ntiyfs; fjTfs; kw;Wk; 
[d;dy;fis epWTjy;> ngapd;l; Ntiyfs;> kpd;rhu Ntiyfs; - (BOQ tphpTgLj;jy;fspd; 
gpufhuk;) vd;gtw;iw ,e;j Ntiyfs; cs;slf;fpAs;sJ.

tshfj;jpd; miktplk; n`huz> Ntgy> = ghsp tshfj;jpy; mike;Js;sJ.

epHkhz fhyk; 120 fnyd;lH ehl;fshFk;.

2.  tpiykDf;fs; Njrpa Nghl;b tpiykD Kiwikapy; elj;jg;gLk;

3.  xg;ge;jq;fisg; ngWtjw;F jifik ngw rpj;jpfukhd tpiykDjhuH 
mgfPHj;jpahNdhH gl;baypy; ,lk;ngwhJ ,Ug;gJld; fPo;f;fhZk; Njitg;ghLfis 
nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 ICTAD gjpT Njitg;gLk;

 tpN\lk;: rptpy; (fl;bl epHkhzk;)

 juk;: C5, C6, C7, C8 kw;wk; C9

4.  xg;ge;jq;fs; toq;Ftjw;F jifik ngw Njitg;gLk; jifikfs;:
  rkkhd jd;ikAs;s xg;ge;jq;fspy; Fiwe;j gl;rk; xU epHkhd Ntiyfspy; 

mDgtk;.

5.  Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 ,w;Fk; gp.g. 3.00 ,w;Fk; ,ilapy; n`hud> Ntty> 
=ghsp tshfk;> cjtpg; gjpthshpd; mYtyfj;jpy; MHtKs;s tpiykDjhuHfSf;F  
Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; kw;Wk; ,ytrkhf tpiykD 
Mtzq;fisg; ghprPypf;fyhk;.

6.  ,yq;if tq;fpapd; ve;jf; fpisapYk; fzf;F ,y. 719939 ,w;F kPsspf;fg;glhj 
Nfs;tpf; fl;lzkhf &gh ,uz;lhapuk; (& 2000.00) nrYj;jpa gw;Wr;rPl;il rkHg;gpj;J 
Ntiy Neuq;fspy; 2021.02.25 Kjy; 2021.03.16 tiu n`huz> Ntty> =ghsp tshfk;> 
cjtpg; gjpthsUf;F XH vOj;J %y Ntz;Ljiy rkHg;gpg;gjd; Nghpy;> MHtKs;s 
tpiykDjhuHfSf;F Mq;fpy nkhopapyhd XH KOikahd njhFjp tpiykD 
Mtzq;fisf; nfhs;tdT nra;ayhk;. Nkw;gb Mtzr; rhd;iw rkHg;gpg;gjd; 
Nghpy; kl;LNk tpiykDjhuHfSf;F> tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;.

7.  tpiykDf;fs; tpiykD jpwf;Fk; (2021.06.16) jpdj;jpypUe;J 90 ehl;fSf;F 
nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

8.  tpiykD jpwf;Fk; jpdj;jpypUe;J 118 ehl;fs; nry;YgbahFk; nfhOk;G 
gy;fiyf;fofj;jpd; Jiz Nte;jhpd; ngahpy; &gh Ik;gj;J ,uz;lhapuk; (&. 52>000.00) 
(epge;jidaw;w tq;fpg; gpiz) tpiykDg; gpizia vy;yh tpiykDTlDk; 
,izj;jy; Ntz;Lk;.

9.  tpiykD Mtzq;fspy; fhzg;gLk; gbtq;fspy; nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; 
rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. nghwpaplg;gl;l fbj ciw my;yJ ciwapy; efy;fs; 
kw;Wk; tpiykDg;gpizAld; Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis 
cs;sply; Ntz;Lk;. Nfs;tpapd; ngaiu xt;nthU fbj ciw my;yJ ciwapd; 
,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gply; Ntz;Lk; (tpiykDf;fspy; %yg; gpujpAld; 
tpiykDg; gpiz rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;)

10.  n`huz> Ntty> =ghsp tshfj;jpy; Muha;r;rp khehl;L epiyaj;jpy; 2021.03.08k; 
jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F eilngWK;.

11.  nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis Ntty> =ghsp tshfk;> cjtpg; gjpthsUf;F 
gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ 2021.03.16k; jpfjp 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F 
Kd; n`huz> Ntty> =ghsp tshfk;> cjtpg; gjpthshpd; mYtyfj;jpy; cs;s 
Nfs;tpg; ngl;bapy; itg;gpyplyhk;. tpiykDf;fs; %lg;gl;l gpd;G ve;j tpiykDTk; 
Vw;fg;gl khl;lhJ.

12.  n`huz> Ntty> =ghsp tshfk;> Muha;r;rp khehl;L epiyaj;jpy; tpiykDf;fs; 
%lg;gl;lTld; cldbahf tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

13.  ve;jf; fhuzKk; jug;glhkNyNa ve;j tpiykDitAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ 
ve;j my;yJ vy;yh tpiykDf;fisAk; epuhfhpf;Fk; chpikia jpizf;fs 
ngWiff; FOtpd; jiytH nfhz;bUg;ghH

jiytH> jpizf;fs ngWiff; FO>
nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;>
,y. 94> FkhuJq;f Kdpjhr khtj;j> 
nfhOk;G-03.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

1.  ANuhnra;tpjp I ,w;fhd Njrpa ,izg;gpw;fhd ,yq;if fl;lisfs; 

tiuT: fl;likg;Gf;fSf;fhd nraw;ghLfs; - ghfk; 1-2: nghJthd 

nraw;ghLfs; - neUg;gpw;F Kfk; nfhLf;Fk; fl;likg;Gf;fSf;fhd 

nraw;ghLfs; (NA to SLS EN 1991-1-2:202x)

2.  ANuhnra;tpjp I ,w;fhd Njrpa ,izg;gpw;fhd ,yq;if fl;lisfs; 

tiuT: fl;likg;Gf;fSf;fhd nraw;ghLfs; - ghfk; 2: ghyq;fspy; 

Nghf;Ftuj;J Rikfs;.

 (NA to SLS EN 1991-1-2:202x)

3.  ANuhnra;tpjp 6 ,w;fhd Njrpa ,izg;gpw;fhd ,yq;if fl;lisfs; 

tiuT: fl;Lkhd fl;likg;Gf;fis tbtikj;jy; - ghfk; 1-1: fl;Lkhd 

fl;likg;Gf;fSf;fhd kPs;tYt+l;lg;gl;l kw;Wk; kPs;tYt+l;lg;glhj 

nghJthd rl;lq;fs;. (NA to SLS EN 1996-1-1:202x)

NkNyAs;s tiuT fl;lisfs; njhlu;ghf nghJ kf;fsplkpUe;Jk; Vida Mu;tKs;s 

FOf;fsplkpUe;Jk; fUj;Jiufis ,yq;if fl;lisfs; epWtdk; miof;fpd;wJ.

NkNyAs;s tiuTfspd; gpujpfis ,yq;if fl;lisfs; epWtd Mtzkhf;fy; kw;Wk; 

jfty; gphptpypUe;J ngw;Wf; nfhs;s ,aYk; vd;gJld; www.slsi.lk   vd;gjpypUe;Jk; 
gjptpwf;fk; nra;ayhk;. NkNyAs;s tiuT Njrpa ,izg;Gf;fs; njhlh;ghf ,yq;if 

fl;lisfs; vd khw;wk; ngw;w ANuh nra;tpjpfs; ,yq;if fl;lisfs; E}yfj;jpy; 

ghh;itf;fhf fhl;rpg;gLj;jg;gl;bUg;gJld; ,yq;if fl;lisfs; E}yfj;jpypUe;J 

mitfis nfhs;tdTk; nra;ayhk;. 

,e;j tiuT fl;lisfs; ,Wjp tbtk; ngw Kd;du; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l fUj;Jiufs; 

,yq;if fl;lisfs; epWtdj;jpd; cupj;jhd FOtpdhy; guprPypf;fg;gLk;.

NkNyAs;s tiuT fl;lisfspd;/ jpUj;jq;fspd; gpujpfs; ,yq;if fl;lisfs; 

epWtdj;jpd; tpQ;Qhd epakkhf;fy; gpuptpypUe;J my;yJ jfty; gphptpypUe;J ,ytrkhf 

ngw;Wf; nfhs;syhnkd;gJld; www.slsi.lk vd;w ,izaj;jpypUe;Jk; ,ytrkhf 

gjptpwf;fk; nra;ayhk;. 

2021.04.25 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fUj;Jiufs; gzpg;ghsh; ehafj;ij 

te;jiljy; Ntz;Lk;.

gzpg;ghsu; ehafk; 

,yq;if fl;lisfs; epWtdk;>

,y. 17> tpf;Nlhupah ,lk;

vy;tpl;bfy khtj;ij> nfhOk;G-08.

njhiyNgrp: 011-2671567 – 72
kpd;dQ;ry;: dg@slsi.lk 
,izak;: www.slsi.lk  

nghJkf;fspd; fUj;JiufSf;fhd 
,yq;if fl;lisfs; tiuT

,yq;if fl;lisfs; epWtdk;
njhopy;El;gtpay; mikr;R 

kdpjNeaq;fs; kw;Wk; 

rKf tpQ;Qhdq;fs; Mfpatw;wpy; cah; 

fw;iffSf;fhd Njrpa epiyak; (NCAS)

tpz;zg;gq;fSf;fhd miog;G

gzpg;ghsh; gjtp (Post of Director)
2020 nrg;lk;gh; 11 Mk; jpfjpaplg;gl;lJk; 07/2020 vd;w ,yf;fj;ijAilaJkhd 
gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpw;fikthf kdpjNeaq;fs; kw;Wk; rKf 
tpQ;Qhdq;fs; Mfpatw;wpy; cah; fw;iffSf;fhd Njrpa epiyaj;jpw;fhd gzpg;ghsh; 
gjtpf;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

fiy> kdpjNeaq;fs; kw;Wk; rKf tpQ;Qhdq;fs; Mfpatw;wpy; cah; fy;tpia 
toq;fy;> Cf;Ftpj;jy; kw;Wk; mgptpUj;jp nra;jy; Nehf;fj;jpw;fhf cah; fy;tp 
fw;wy; epiyankhd;whf 2005 Mk; Mz;bd; 02 Mk; ,yf;f kdpj Neaq;fs; kw;Wk; 
rKf tpQ;Qhdq;fs; Mfpatw;wpy; cah; fw;iffSf;fhd Njrpa epiya (NCAS) 
fl;lisr;rl;lj;jpdhy; jhgpf;fg;gl;l epiyankhd;whFk;. 

gzpg;ghsuhdth; epiyaj;jpd; KONeu mYtyh;> Kjd;ikahd epiwNtw;W mYtyh;> 
Kjd;ikahd fy;tprhh; mYtyh; kw;Wk; fzf;fply; mYtyfUkhthh;. gzpg;ghsuhdth; 
rigapd; Kfhikj;Jtj;jpw;fhd jiytUk; epiyaj;jpd; fy;tprhh; FOtpd; gjtptop 
mq;fj;jpdUkhthh;. gzpg;ghsuhdth; rigapd; jPh;khdq;fis mKy;elhj;JgtuhfTk; 
epiyaj;jpw;fhd fy;tprhh; kw;Wk; epUthf jiyikj;Jtj;ij toq;Ftjw;fhd 
nghWg;igAilatuhfTkpUg;ghh;. gzpg;ghsuhdth;> epiyaj;jpd; mYty;fspd; 
Kfhikj;Jtj;jpy; xspTkiwtpd;ik> gjpypWf;Fk; nghWg;G kw;Wk; ey;yhl;rp 
Mfpatw;iwf; nfhz;bUg;ghh;. gzpg;ghsuhdth;> Gj;jhf;f Muha;r;rpia Cf;Ftpj;jy; 
kw;Wk; fy;tprhh; gjtpepiy mq;fj;jpdh;fis fiy> kdpjNeaq;fs; kw;Wk; rKf 
tpQ;Qhdq;fs; Mfpa Jiwfspy; mth;fspd; Gyikia Nkk;gLj;Jtjw;fhf epiyaj;ij 
mjdJ J}uNehf;fpd; topapy; topelhj;jTk; vjph;ghh;f;fg;gLfpd;whh;. gzpg;ghsuhdth; 
Vida gy;fiyf;fofq;fs;> gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO> chpj;jhd 
thpir mikr;Rf;fs; kw;Wk; Vida chpj;jhd epWtfq;fspd; fy;tpkhd;fs; kw;Wk; 
mjpfhhpfSld; njhlh;G nfhz;L xUq;fpizg;nghd;iw jhgpg;gjw;fhd Mw;wiyAk; 
nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

gzpg;ghsuhdth; khjhe;jk; 108>490-13x2520-141>250 &ghit Nkw;Fwpg;gpl;Ls;s 
msTj;jpl;lj;jpyike;j rk;gsj;ij [(U-AC-5 (II)] ngw;Wf; nfhs;thh;. murhq;f Nritapy; 
jw;NghJ ,Ug;gth;fs; mr;Nritapy; jw;NghJ ngw;Wf; nfhs;Sk; rk;gs epiyf;F 
FiwahjnjhU epiyapy; mkh;j;jg;gLthh;. murhq;f xOq;FtpjpfSf;fike;jthW 
gzpg;ghsh; cj;jpNahfg+h;t Nghf;Ftuj;jpw;F chpj;jhthh;. epakpf;fg;gl;l gzpg;ghsuhdth;> 
epakdj; jpfjpapypUe;J %d;W (3) tUl fhyg;gFjpf;F my;yJ mth; (Mz;/ngz;) jdJ 
65 MtJ gpwe;j jpdj;ij milAk; tiuAk; gjtpapypUg;ghh;. 

epakdk; ngWgth; mtuJ (Mz;/ ngz;) rk;gsj;jpd; 10% I gy;fiyf;fof Nrkyhg 
epjpf;F gq;fspg;G nra;Ak; Ntisapy; epWtfkhdJ ,e;j epjpaj;jpw;F mtuJ (Mz; / 
ngz;) <l;lypd; 15%  ,w;F epfuhd njhifia gq;fspg;Gr; nra;thh;. epakdj;jpd; epajpfs; 
kw;Wk; epge;jidfs; Mfpad 1978 Mk; Mz;bd; 16 Mk; ,yf;f gy;fiyf;fof rl;lj;jpd; 
Vw;ghLfSf;fikthfTk; (jpUj;jg;gl;lthW) mjd; fPo; 2005 Mk; Mz;bd; 02 Mk; ,yf;f 
cah; fw;iffSf;fhd Njrpa epiya fl;lisr;rl;lj;jpd; fPo; epiwNtw;wg;gl;L 2005 
xf;Nuhgh; 19 Mk; jpfjpaplg;gl;lJk; 1415/ 17 vd;w ,yf;fKila tpN\l th;j;jkhdpapy; 
gpuRhpf;fg;gl;l rl;lj;jpdhy; eph;tfpf;fg;gLfpd;wJ. 

gpd;tUk; Mtzq;fis rkh;g;gpf;FkhW tpz;zg;gjhhpahdth; Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;whh;. 

(i)  07/2020 vd;w ,yf;fKila gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; 
Rw;wwpf;ifapy;  $wg;gl;Ls;s Mtzq;fs;.

(ii) tpz;zg;gjhhpapd; gpwe;j jpfjp mlq;fyhd KOikahd RajuT.

(iii)  epWtfj;jpd; mgptpUj;jpf;fhf mtuJ (Mz;/ ngz;) J}uNehf;fpd; mwpf;if 
kw;Wk; gzpg;ghsh; gjtpf;F epakpf;fg;gl;lhy; tpz;zg;gjhhp rhjpg;gjw;fhf 
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s mwpf;ifapd; RUf;fkhd $w;nwhd;W.

(iv)  gzpg;ghsh; gjtpf;F mth; (Mz;/ngz;) epakpf;fg;gl;lhy; tpz;zg;gjhhpahdth; 
tpLtpf;fg;gLthuh vd;gij Rl;bf;fhl;Lk; jw;Nghja njhopy;jUdhplkpUe;J ngw;Wf; 
nfhz;l fbjnkhd;W.

tpz;zg;gj;ij %Lk; jpfjpad;W tpz;zg;gjhhpahdth; 63 tajpw;F FiwthftpUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

murhq;f Nrit> mur $l;Lj;jhgdk; kw;Wk; epajpr;rl;lrigfspd; tpz;zg;gjhhpfs; 
mth;fspd; tpz;zg;gq;fis chpj;jhd epWtdq;fspd; jiyikf@lhfNt rkh;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;. mt;thwhd tpz;zg;gjhhpfs; %Lk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf 
Kd;gpujpnahd;iw mDg;GkhW fz;bg;ghf gzpg;GWj;jg;gLfpd;wdh;. ngaHfs;> Kfthpfs; 
kw;Wk; cwtpduy;yhj ,U ghpe;Jiuahsh;fspd; njhiyNgrp ,yf;fq;fs; Mfpad 
tpz;zg;gj;jpy; toq;fg;gly; Ntz;Lk;. 

gzpg;ghsh; gjtpf;fhd midj;J jFjpAs;s tpz;zg;gjhhpfSk; rig Kfhikj;Jtj;jpd; 
Kd;dpiyapy; Mff; Fiwe;jJ gj;J (10) epkpl fhyg;gFjpf;F Mdhy; gjpide;J (15) 
epkplq;fSf;F Nkw;glhjtifapy; RUf;fkhd rkh;g;gpj;jnyhd;iw toq;FkhW Nfl;Lf; 
nfhs;sg;gLth;. 

gjpy; flikahw;Wk; gzpg;ghsh;> cah; fw;iffSf;fhd Njrpa epiyak;> 6V> Rf;`];ld; 
fhh;ld;];> Nthl; gpuNjrk;> nfhOk;G-07 vd Kfthpaplg;gl;L gjpTj; jghypy; 2021.03.25 Mk; 
jpfjpad;W gp.g. 3.30 kzpf;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; NkNyAs;s mYtyfj;jpw;F 
mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ NeubahfNt xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;.

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Post of Director” vd;w nrhw;fs; Fwpg;gplg;gly; 
Ntz;Lk;. g+h;j;jp nra;ag;glhj my;yJ njsptpy;yhj my;yJ %Lk; jpfjpf;F gpd;dh; 
ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

gjpy; flikahw;Wk; gzpg;ghsh;>
cah; fw;iffSf;fhd Njrpa epiyak;>
6V> Rf;`];ld; fhh;ld;];>
Nthl; gpuNjrk;> nfhOk;G-07.

24.02.2021

gpuTd; mz;l; fk;gdp gp.vy;.rp - PQ25

tUlhe;j ifapUg;G fzf;nfLg;G njhlHghd 
mwptpj;jy;

gpuTd; mz;l; fk;gdp gp.vy;.rp ,dJ fPo;f;Fwpg;gplg;gl;Ls;s fsQ;rpaq;fs;> 
tpw;gid epiyaq;fs; kw;Wk; Jiz epWtdq;fSk; gpd;tUk; jpfjpfspy; 
tUlhe;j ifapUg;G fzf;nfLg;gpd; nghUl;L %lg;gLk; vd;gjid ,j;jhy; 
mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

,lq;fs; jpfjpfs;

1.  ,y-02> nrd;. ngdbf; khtj;ij> nfhOk;G-13

   kpd; mikg;G/ njhopy; ,ae;jputpay; gphpT

  Fsp&l;b gphpT

  27/02/2021 - 01/03/2021
  27/02/2021 - 02/03/2021

2.  ,y-75> Njthek;gpajp];] khtj;ij> 
nfhOk;G-10

  28/02/2021 - 04/03/2021

3.  kj;jpa fsQ;rpak;> khf;fe;Jiw> Nfhzhtpy> 
gd;dy.

  tptrha gphpT

  rpthq; yq;fh (gpiutl;) ypkpl;ll;

  njhopy; ,ae;jputpay; gphpT

  28/02/2021 - 05/03/2021
  28/02/2021 - 05/03/2021
  27/02/2021 - 01/03/2021

4.  tptrha fhl;rpafq;fs; - mk;ghiw> jk;Gs;is> 
fpuhe;JUNfhl;il> tTdpah> mDuhjGuk;.

  28/02/2021 - 05/03/2021

  gjpT nra;ag;gl;l Kfthp - ,y. 481> b.gp. [hah khtj;ij> nfhOk;G-10

  tHj;jf Kfthp - ,y. 34> NrH nkhfkl; khfd; khfH khtj;ij> 
nfhOk;G -03.

ml;Nlhdpj; jj;Jtj;ij 
uj;Jr;nra;jy;

,yq;if rdehaf Nrhryp] Fbaurpd; 
nkhuLt> fLngj;j> FLthKs;s tPjpapy; 
,yf;fk; 18,y; trpf;Fk; (jw;Nghija tjpT 76> 
Montbrae, Circuit, Narre Warren North, Victoria 
- 3804, Australia) Njd`e;jp Fkhuitj;a 
nkydp n[dtpt; FNu jpUkzj;jpw;F Kd;G> 
j rpy;th (Nj.m.m.,y 716953327V) Mfpa 
vd;dhy; nkhuLt> fLngj;j> FLthKs;s 
tPjpapy; ,yf;fk; 18,y; trpf;Fk; Njd`e;jp 
Fkhuitj;a `u;kd; nfsjk j rpy;th 
vd;gtUf;F gpurpj;j nehj;jhup]; jpUkjp 
nlg;dp rp. gPup]; vd;gtupdhy; tiuag;gl;L 
2013Mk; Mz;L nrg;lk;gu; khjk; 25Mk; 
jpfjp Njh`h fl;lhupy; cs;s ,yq;if J}
jufj;jpy; ,yq;ifj; J}Jtu; M.D. [fj; 
FkhuNf mtu;fspdhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 
tpN\l ml;Nlhdpj; jj;Jtj;jpd; %yk; 
toq;fpa ml;Nlhdp mjpfhuj;ij 2021.02.10 
Mk; jpfjp Kjy; uj;Jr;nra;J kPsg; 
ngw;Wf;nfhs;fpd;Nwd; vd;gij ,j;jhy; 
rfyUf;Fk; mwpaj; jUfpd;Nwd;. ,jd;gpd;du; 
Njd`e;jp Fkhuitj;a `u;kd; nfsjk j 
rpy;th vd;gtu; vdJ ngaupy; Nkw;nfhs;Sk; 
vj;jifa nraw;ghLfs; njhlu;ghfTk; jhd; 
nghWg;Ngw;gjpy;iy vd;gjid ,j;jhy; 
mwptpj;J nfhs;fpNwd;.

ml;Nlhdpj; jj;Jtj;ij 
uj;Jr;nra;jy;

,yq;if rdehaf Nrhryp] Fbaurpd; 
nkhuLt> fLngj;j> FLthKs;s tPjpapy; 
,yf;fk; 18,y; trpf;Fk; (jw;Nghija 
tjpT 76> Montbrae> Circuit, Narre Warren 
North, Victoria - 3804, Australia) Njd`e;jp 
Fkhuitj;a nkydp n[dtpt; FNu 
jpUkzj;jpw;F Kd;G rpy;th (Nj.m.m.,y 
716953327V) Mfpa vd;dhy; nkhuLt> 
fLngj;j> FLthKs;s tPjpapy; ,yf;fk; 
18,y; trpf;Fk; Njd`e;jp Fkhuitj;a 
`u;kd; nfsjk j rpy;th vd;gtUf;F 
gpurpj;j nehj;jhup]; jpUkjp nlg;dp rp. 
gPup]; vd;gtupdhy; 2007Mk; Mz;L 
xf;Nlhgu; khjk; 19Mk; jpfjp vOjp 
mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l ,yf;fk; 2358 cila 
tpN\l ml;Nlhdpj; jj;Jtj;jpd; %yk; 
toq;fpa ml;Nlhdp mjpfhuj;ij 2021.02.10 
Mk; jpfjp Kjy; uj;Jr;nra;J kPsg; 
ngw;Wf;nfhs;fpd;Nwd; vd;gij ,j;jhy; 
rfyUf;Fk; mwpaj;jUfpd;Nwd;. ,jd; 
gpd;du; Njd`e;jp Fkhuitj;a `u;kd; 
nfsjk j rpy;th vd;gtu; vdJ ngaupy; 
Nkw;nfhs;Sk; vj;jifa nraw;ghLfs; 
njhlu;ghfTk; jhd; nghWg;Ngw;gjpy;iy 
vd;gjid ,j;jhy; mwptpj;J nfhs;fpNwd;.

Nky; khfhzk;> FUzhfy; khtl;lk; ntypngd;df`Ky;y 

mQ;ry; Kfthpapy; uj;ky;ty> Jdfnjdpa> ,y. 425/V 
vd;w KfthpAila Njrpa Msilahs ml;il ,y. 

891540582V cila NghUnjhl;lNf gphpahd; jD\;f 

Mfpa ehd;> ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpw;Fk; 

kw;Wk; mjd; nghJ kf;fSf;Fk;. 

rpyhgk; Nky; ePjpkd;w tyaj;jpy; gpurpj;j nehj;jhhpR 

jpUkjp ngUk;Gsp KjypNf mtd;jp rQ;[Ptdp 

vd;gthpdhy; 2016 Mf];l; 03Mk; jpfjp 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 3053 ,yf;fKila tpN\l 

mw;NwhHzp jj;Jtj;jpd; %yk;> Gj;jsk; khtl;lk;> 

jq;nfhl;Lt mQ;ry; gphptpy;> khtj;jfk> nu];tj;j ,y. 

697/gP ,y; trpf;Fk; Nj.m.m. ,y. 840631710V cila 

[atPu Mur;rpNf rpJk; rkPu vd;gtUf;F vd;dhy; 

toq;fg;gl;l mw;NwhHzp jj;JtkhdJ. ,j;jhy; ,uj;Jr; 

nra;ag;gLfpd;wnjdTk; ,jd; gpd;dH vd; rhHgpy; mtH 

Nkw;nfhs;Sk; vj;jifa nraw;ghLfSf;Fk; ehd; 

nghWg;G jhhpay;y vdTk; mwptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;. 

mwptpj;jy;mw;NwhHzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy; 

gfpuq;f mwptpj;jy;
gphpz;l; nghapd;l; (gpiutl;) ypkpl;ll; cld; N[k; 

Nghl;Nlh (gpiutl;) ypkpl;ll; I xd;wpizj;jy;

nfhOk;G-05> ftH tPjp> ,y. 38/17 ,y; mtHfsJ 
gjpT Kfthpia nfhz;l> gphpz;l; nghapd;l; (gpiutl;) 
ypkpl;ll; (PV 101270) (N[k; Nghl;Nlh (gpiutl;) 
ypkpl;ll; ,d; Jiz epWtdj;ijf; nfhz;Ls;s) 
kw;Wk; nfhOk;G-05> ftH tPjp> ,y. 38/17 ,y; 
mtHfsJ gjpT Kfthpiaf; nfhz;l N[k; Nghl;Nlh 
(gpiutl;) ypkpl;ll; rl;lj;jpd; 242(1)Mk; gphptpd; 
tpjpfspd;  mbg;gilapy;> xd;wpizf;fg;gLtjhf 
Nkw;gb xt;nthU fk;gdpfspdJk; rigfspdhy;> rig 
Kd;nkhopTfs; Kd; itf;fg;gl;Ls;sjhf> 2007 ,y. 
7 fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 242(3)(b) gphpT (~rl;lk|;) ,d; 
tpjpfspd; gpufhuk; ,j;jhy; mwptpj;jy; tpLf;fg;gLfpwJ
xd;wpizf;fg;gl;l fk;gdpapd; ngaH kw;Wk; gjpT 
KfthpahdJ N[k; Nghl;Nlh (gpiutl;) ypkpl;ll; ,y. 
38/17 ftH tPjp> nfhOk;G-05 MFk;.

rigapd; fl;lisg;gpufhuk;
gphpz;l; nghapd;l; (gpiutl;) ypkpl;ll; ,d; 
fk;gdp nrayhsHfs;

gfpuq;f mwptpj;jy;
gphpz;l; nghapd;l; (gpiutl;) ypkpl;ll; cld; N[k; 

Nghl;Nlh (gpiutl;) ypkpl;ll; I xd;wpizj;jy;

nfhOk;G-05> ftH tPjp> ,y. 38/17 ,y; mtHfsJ 
gjpT Kfthpia nfhz;l> gphpz;l; nghapd;l; (gpiutl;) 
ypkpl;ll; (PV 101270) (N[k; Nghl;Nlh (gpiutl;) 
ypkpl;ll; ,d; Jiz epWtdj;ijf; nfhz;Ls;s) 
kw;Wk; nfhOk;G-05> ftH tPjp> ,y. 38/17 ,y; 
mtHfsJ gjpT Kfthpiaf; nfhz;l N[k; Nghl;Nlh 
(gpiutl;) ypkpl;ll; rl;lj;jpd; 242(1)Mk; gphptpd; 
tpjpfspd;  mbg;gilapy;> xd;wpizf;fg;gLtjhf 
Nkw;gb xt;nthU fk;gdpfspdJk; rigfspdhy;> rig 
Kd;nkhopTfs; Kd; itf;fg;gl;Ls;sjhf> 2007 ,y. 
7 fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 242(3)(b) gphpT (~rl;lk;|) ,d; 
tpjpfspd; gpufhuk; ,j;jhy; mwptpj;jy; tpLf;fg;gLfpwJ
xd;wpizf;fg;gl;l fk;gdpapd; ngaH kw;Wk; gjpT 
KfthpahdJ N[k; Nghl;Nlh (gpiutl;) ypkpl;ll; ,y. 
38/17 ftH tPjp> nfhOk;G-05 MFk;.

rigapd; fl;lisg;gpufhuk;
N[k; Nghl;Nlh (gpiutl;) ypkpl;ll; ,d; 
fk;gdp nrayhsHfs;
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mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

2007> 07Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; fk;gdpfis $l;bizg;gjw;fhd mr;rl;lj;jpd; 05(01)(,) mj;jpahaj;jpd; fPo; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;. 

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2021 [dthp khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; [dthp 31Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jpU. V.Nf.b.b.b. mue;ju - fk;gdp gjpthsh; ehafk;

fk;gdp gjpthsh; jpizf;fsk;>
,y. 400> ~~rkhfk; nkJu||> B. Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G-10. njh.Ng. 0112689212> njhiyefy;: 2689211 kpd;dQ;;ry;: registrar@dre.gov.lk

gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

1 PV00232652 tpq;Nsh N`hy;bq;]; 

yq;fh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 437/3, ,`y gpad;tpy> 

fltj;ij

2 PV00232586 ];gPl; ,d;nt];l;nkd;l; 

vd;l; fpnubl; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

341, gy;Nygj;j tPjp> clty> 

GSnjhl;l. 

3 PV00232587 yf; \pj;j l;uhd;];Nghu;l; 

Nru;tp]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

01, ntypq;ld;> gd;dk;nfhl> 
`pf;fLt. 

4 PV00232588 upNahl;lh ,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;bb
,y. 327, cf;fy> 

mf;Fwiz. 

5 PV00232589 ];gPl;Nuh xl;Nlhnkhigy; 

(gptpb) vy;bb
,y.153, mtprhtis tPjp> 

nfhl;bfhtj;j> 

nfhl;bfhtj;j. 

6 GA00232654 vk; vd;l; vk; 

upl;lau;nkd;l; upNrhu;l; 

jz;ld;Fsk; tPjp> kPrhiy 

tlf;F> nfhbfhkk;> 

aho;g;ghzk;. 

7 PV00232590 yhjpahnfh (gptpb) vy;bb ,y. 92/1 tpN[uhk tPjp> 
cl`Ky;y> ENfnfhl. 

8 PV00232591 j l;nutyu; vd;l; ny\u; 

,d;irlu; (gptpb) vy;bb
,y.  314/A gioa fy;Kid 

tPjp> ehtw;fhL> kl;lf;fsg;G. 

9 PV00232592 FUNf mf;up gp];nd]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 12, buhf; 01> NrdGu> 
k`h,Yg;gs;sk. 

10 PV00232593 vk; vd; N`hy;bq; 

vd;lu;gpiwr]; (gptpb) 

vy;bb

,y.  34, k`htyp 

tPlikg;Gj; jpl;lk;> `Pu];]

fy> fz;b. 

11 PV00232594 vy; v]; vk; N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
257B, fbj;Jt> gyLt> 
khj;jiw. 

12 PV00232595 [];l; rpNyhd; (gptpb) 

vy;bb
292, GYnfh`hnjd;d> 

mf;Fwiz. 

13 PV00232596 v]; vk; rpNyhd; 

n`u;g;]; (gptpb) vy;bb
,y. 46/C, nfhbfKt> 

gly;fKt. 

14 PV00232597 FaPd;]; mf;Nuh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 244/3A/10 g`y 

fuf`Kd> fltj;ij> 

,yq;if. 

15 PV00232598 fuzhfuyh MAu;Ntj 

vd;l; Nahfh ,d;];bbAl; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

N[R erNuD khtj;ij> 

Njhg;Gnjhl;l> itf;fhy. 

16 PV00232599 gpuPkpau; Nyd;l;]; 

N`hy;bq; (gptpb) vy;bb
,y. 164A, Gjpa fz;b tPjp> 

nfhj;jyhty> fLtis. 

17 PV00232600 gpsl;bdk; 

,d;nt];l;nkd;l; vd;l; 

ikf;Nuh fpnubl; (gptpb) 

vy;bb

,y. 78/20, 1Mk; xOq;if> 

Nfhj;jkp tPjp> nfhOk;G 08. 

18 PV00232601 mDf;u Vrpah (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 37, fl;LnfNy Nyf; 
tPjp> fz;b. 

19 PV00232602 /ngg;Nfh yq;fh (gptpb) 

vy;bb
60/10/01 N`dfk. 

20 PV00232603 FUNf mYkpdpak; vd;l; 

fpsh]; (gptpb) vy;bb
40C, itj;jparhiy tPjp> 

ehnfhl> fSj;Jiw. 

21 PV00232604 x];fd; ,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;bb
59/4A, vl;kd;ld; tPjp> 
fpUyg;gid. 

22 PV00232605 epak;gyht (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
418/a, mj;JUfphpa tPjp> 

khyNg. 

23 PV00232606 xnlypah B rpNyhd; 

(gptpb) vy;bb
,y.  20/A, fy;nyhYt> 

kpDtq;nfhl. 

24 GL00232653 mNrhrpNa\d; x/g; irgu; 

nrf;fpAupl;b Gnuhg;ng\

dy;]; (fud;B) ypkpnll;

B15 rk;gj;Gu N.H.S., Nghgh;]; 

xOq;if> kUjhid tPjp> 

nfhOk;G 10. 

25 PV00232607 ];khu;l; mf;th  fy;r;ru; 

(gptpb) vy;bb
123 POST, uj;ky;aha> 
ghyhtp> Gj;jsk;. 

26 PV00232608 <Njh]; ,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;bb
41/6 D.S. nghd;Nrfh tPjp> 
nfhOk;G 

27 PV00232609 rpNyhd; fpq;]; fhu;ld; 

(gptpb) vy;bb
,y. 36, jp];gid> 

ehtyg;gpl;ba. 

28 PV00232610 fpq;]; tpd; (gptpb) vy;bb ,y. 162, mg;gh; nrd; 

md;W}]; tPjp> nfhOk;G 15. 

29 PV00232611 u\;];nlhg; (gptpb) vy;bb ,y. 26, Kjyhk; FWf;F> 

n`h];ly; tPjp> fhj;jhd;Fb> 

,yq;if. 

30 PV00232612 Mu; vd;l; V Nfhu;gNul; 

fd;ry;ld;l;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 126/8, f`d;njhl;l 

tPjp> khyNg. 

31 PV00232613 Nthy;l; N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y.  31, G`hhp k];[pj; 

khtj;ij> ntypfk. 

32 PV00232614 x];bNahgjp fpspdpf; 

(gptpb) vy;bb
531 / 1 mj;JUfphpa tPjp> 

khyNg. 

33 PV00232615 n`y nfhypl;b gpy;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y.  449/77, xud;nfgpy; 
Njhl;lk;> ,`y gpad;tpy> 

fltj;ij. 

34 PV00232616 `[p myp nu];Nlhud;l; 

(gptpb) vy;bb
37, njkl;lnfhl tPjp> 
nfhOk;G 10. 

35 PV00232617 rnyhd; V ied; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
468 mUNdhja khtj;ij> 

xNgNrf;fuGu> ,uh[fphpa. 

36 PV00232618 fpuPd;];khu;l; nrhY}\d;]; 

(gptpb) vy;bb
167/6/A, nfd;jypaj;jgYt> 

fNzKy;y. 

37 PV00232619 ntg; nlf;];l; ypq;f; 

(gptpb) vy;bb
GW 17/C, [auj;d tPjp> 
Nfhk]; khtj;ij> 

ePH;nfhOk;G. 

38 PV00232620 fpq;];T+l; ^ /ngf;lup 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

mg;gh; grhh;> uk;nghltj;j> 

uk;nghl. 

39 PV00232621 epA+l;upNfh yq;fh 

nla;uP]; (gptpb) vy;bb
,y. 34 nuhrpl;lh grhh;> 
nfhl;lfy. 

40 PV00232622 <fs; I N`hk; neu;rpq; 

nfahu; (gptpb) vy;bb
,y. 182, nkypgd; tj;j> 
gyhgj;nty> khj;jis. 

41 PV00232623 rpNyhd; nrg;ypq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 03, ehye;j vy;yhty 
ifj;njhopy; tyak;> 

gbepiy 1> nguil];> 

FUtpl;l. 

42 PV00232624 nutpepr; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
365, ehf`nty tPjp> 

nfhl;bfhtj;j. 

43 PV00232625 f;U`gd;l;]; (gptpb) 

vy;bb
,y.  525/2/1, tpN[uhk 
re;jp> ENfnfhl. 

44 PV00232626 nlndyp N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y.  244/D, nghy;tj;j 
FzNrf;fu khtj;ij> 

`pk;Gl;lhd> mq;nfhl. 

45 PV00232627 vk; vd; vy; Gnuhg;gu;B]; 

(gptpb) vy;bb
,y.  06, ma;l;hP tPjp> vg;rk; 

tPjpf;F mg;ghy;> v];nfhl; 

mtd;a+> nfhOk;G 05. 

46 PV00232628 tpl;lhuh ,d;nt];l;nkd;l; 

(gptpb) vy;bb

kpjhyd> Nkhugpl;ba. 

47 PV00232629 fpuPd; tpA vf;];Nghu;l; 

N`hy;bq;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

3005/6, ifj;njhopy; Ngl;il> 

gy;Nyfiy> Fz;lrhiy> 

fz;b. 

48 PV00232630 vf;rpl;Nlh Nfhu;gNul; 

Nru;tpr]; (gptpb) vy;bb
16, gioa nf];ght tPjp> 

njy;fe;j> ENfnfhl. 

49 PV00232631 vy;.vr;.gP.bNubq; fk;gdp 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
151, ehty tPjp> 
ehuhn`d;gpl;b>  nfhOk;G 

05. 

50 PV00232632 ];Nfy;gpupl;[; (gptpb) 

vy;bb
68C [hkpah esPkpah tPjp> 
mk;Nggpl;ba> NgUtis. 

gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

51 PV00232633 gpiuk; Nuhay; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 638/1, i`nyty; tPjp> 

tpN[uhk> ENfnfhl. 

52 PV00232634 MAu;Ntj nfjy;y 

(gptpb) vy;bb
,y.  30, xy;nfhl; khtj;ij> 

nfhOk;G 11. 

53 PV00232635 ,e;J[a N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y.  138/25, thhpanghy = 

Rkq;fs tPjp> fz;b. 

54 PV00232636 khu;\;nkNyh nkhigy;]; 

(gptpb) vy;bb
G-84, jiu jsk;> ypgh;l;b 

gpsh[h> nfhOk;G 03. 

55 PV00232637 < /Nghu; nk\pdpq; vd;l; 

nrhY}\d;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 01, mNrhfh khtj;ij> 

jd;lfKt> Fspahg;gpl;ba. 

56 PV00232638 fpupg;l;Nlhd; ];BupNah 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 227/1, khj;jyhd> 
Uf;f`htpy. 

57 PV00232639 ypq;f ghu;kh vd;l; nkb 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 101/17, kpuh[; tPlikg;G 

fl;blj;  njhFjp> 

ePh;nfhOk;G. 

58 PV00232640 rdP FNshg; ,d;lu;ne\

dy; (gptpb) vy;bb
41/5, HPT xOq;if> 

mk;gf`h re;jp> fygYtht> 

,uh[fphpa 

59 PV00232641 fpuPd; GS Ner;ru;]; v]; 

vy; (gptpb) vy;bb

ntn`unfhl> gyfy> 

mk;gf];Njht. 

60 PV00232642 fpsTl;Nthf; yq;fh 

(gptpb) vy;bb
,y. 44 1/1, uh[rpq;f tPjp> 
nts;stj;ij> nfhOk;G 06. 

61 PV00232643 vk; Nf Nyd;l;]; vd;l; 

gpshd;Nl\d; (gptpb) 

vy;bb

,y. 614,  Nghf` re;jp 

tPjp> nfhj;jl;Lt Gjpa 

efuk;. 

62 PV00232644 nlf;];l; it]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 55, ehky; cad> 

FUNf Nyd;l;> khNghy. 

63 PV00232645 Nfhy;ld; upNyf;]; 

N`ாy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 16, rl;lj;juzpfs;  

mYtyf fl;blj;njhFjp> 

Nfhl;il> khj;jiw.  81000,

64 PV00232646 yhy; ,d;l];l;uP]; yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y.  fz;b tPjp> 

njhyq;fKt. 

65 PV00232647 bankh fsk;G (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 237, nthf;\hy; tPjp> 

nfhOk;G 02. 

66 PV00232648 tpf;r;Rtyu;]; N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 151/C , ntj khtj;ij> 

Jk;Nghtpy> gpypae;jiy. 

67 PV00232649 ikNyd;l; Gnuhg;gu;B]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 136/19, fz;b tPjp> 

fltj;ij. 

68 PV00232650 xf;tpy; bNubq; (gptpb) 

vy;bb
,y. 71/5, gpufj;jpGu> 
khjpnty> Nfhl;Nl. 

69 GA00232651 iyl;bq; m iyl; /

gTd;Nl\d; 
,y. 107-2/1A, D.S. 
nghd;Nrf;fh tPjp> nfhOk;G 

05. 

70 PV00232663 ju;\d mf;Nuh 

Gnuhlf;l;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 25/2A, [ae;jp tPjp> 
itj;jparhiy tPjp> 

nj`ptis. 

71 PV00232655 tP-it (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 567, tpjhdKy;y> 

khNghjy> ntahq;nfhl. 

72 PV00232656 vtu;Nkh ,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;bb
,y. 424/27, gpukp];l; 

Nyz;l;> rkfp khtj;ij> 

N`hfe;ju. 

73 PV00232657 rP Mu; v]; nrhY}\d;]; 

vd;l; bNubq; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 21/2, my;gpul; `T]; 

fhh;ld;];> nfhOk;G 03. 

74 PV00232658 b/gud;l; b];ftup Ltu;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y.  67, gpf; rpl;b> al;bad. 

75 PV00232659 mntd;Nuh (gptpb) vy;bb ,y. 31, njy;nlhd; v];Nll;> 

k`nfhl> njhlq;nfhl> 

fSj;Jiw. 

76 PV00232660 ePlh F&g; x/g; fk;gdP]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 131, ts;spGuk;> 
GNyhyp> gUj;jpj;Jiw> 

aho;g;ghzk;. 

77 PV00232661 ky;b nrha;]; ,d;lu;ne\

dy; (gptpb) vy;bb
,y. 140, Muhkah tPjp> 

nfhOk;G 09. 

78 PV00232662 xg;B]; nrhY}\d;]; 

(gptpb) vy;bb
129/1, kygs;s> gd;dpgpl;ba. 

79 PV00232664 kh];lu; nkhigy; (gptpb) 

vy;bb
81/A, gs;spthry; tPjp> 
kltis grhh;> klty. 

80 PV00232665 v];fgh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
tpN[rpq;f W.M.S ,y. 70/6 , 
tpy;ypak; Nfhgy;yht 

khtj;ij> fz;b. 

81 PV00232666 na]; nlf;dpf;fy; /

ngkpyp Nru;tp]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 06 ];Nl\d; fhh;ld;> 

hpfpy;yfKt tPjp> nty;yht. 

82 PV00232667 v];.V.V.Mu;.rP. 

ghu;krpA+l;bf;fy;]; (gptpb) 

vy;bb

18/10, rpak;gygpl;ba tPjp> 
Ky;fk;nghy> fz;b. 

83 PV00232668 nrypNahnlf; bNubq; 

(gptpb) vy;bb
185/ 3B1, Yk;gpdp xOq;if> 

Ntty;Jt> fsdp. 

84 PV00232669 rP vd;l; [P gpuju;]; 

fk;gdp (gptpb) vy;bb
,y. 155/3, yf;\ghd tPjp> 

Njhdpf;fy;> tTdpah. 

85 PV00232670 gP.V.rP vd;[pdpaupq; 

rpNyhd; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y.  42, 4Mk; iky; fy;> 

rpfpyy;jd;d> kPfk. 

86 PV00232691 Mu; vk; Mu; vf;];gpu]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 229, itj;jparhiy 

tPjp> fSNghtpy> 

nj`ptis. 

87 PV00232692 upay; tp\d; (gptpb) 

vy;bb
,y. 187/47, [arkfp 
khtj;ij> itj;jparhiy 

tPjp> fSNghtpy. 

88 PV00232693 gpupf; vd;l; n`ku; 

fd;];l;uf; \d;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 27, ];By; tPjp> 

jq;nfju> fhyp. 

89 PV00232694 rpNyhd; fpsrpf; Ltu;]; 

vd;l; l;nuty;]; Nru;tpr]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 264, `e;jhd tPjp> 

nfKD khtj;ij> fz;b. 

90 PV00232671 l;iunfhl; bA Nuha; 

(gptpb) vy;bb
,y. 78/1, vf;fphpa tPjp> 
NghukLy;y> hpfpy;yf];fl. 

91 PV00232672 gP.gP.[P. bNul; khu;l; 

(gptpb) vy;bb
49/32, tpj;ahfhu khtj;ij> 

k`ufk. 

92 PV00232673 fNuhyp]; N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb

fpu];fl; nurpld;rp];> 75> 

fhyp tPjp> nfhOk;G 03. 

93 PV00232674 vy; gp vk; bNubq; (gptpb) 

vy;bb
,y. 180/2/80, gPg;gy;]; ghh;f; 

fl;blj;njhFjp> = Nghjpuh[ 

tPjp> nfhOk;G 11. 

94 PV00232675 ];l;nul;l[ptd; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 170, cad tPjp> 

Ydht> nkhul;Lt. 

95 PV00232676 rn`yp \_]; (gptpb) 

vy;bb
203/B, ikj;jphp tPjp> tPjfk> 

gz;lhufk. 

96 PV00232677 k`rk; vd;lu;gpiwr]; 

(gptpb) vy;bb
287/B, ijf;fh tPjp> 

fy;Kidf;Fb 07. 

97 PV00232678 A+Nuh nyh[p];bf;]; 

,d;lu;ne\dy; bNubq; 

(gptpb) vy;bb

489/2, Rrpyhuhk tPjp> 
khyNg. 

98 PV00232679 FkhuJiu N`hy;bq; 

(gptpb) vy;bb
,y. 34, 2/1, vgd;rh; gpNs];> 

nj`ptis. 

99 PV00232680 rk;gj; iyg;];ily; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 478/3, Nguf`Ky;y> 

gpafk. 

100 PV00232681 kd;b]; khu;l; vd;l; fNg 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
148, nfKD khtj;ij> 

gpiuk; rpl;b> fy;tUrht 

tPjp> xUty> mj;Jfphpa. 

gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

101 PV00232683 ];Nfhg; FNshgy; 

fd;ry;ld;rp (gptpb) vy;bb
302, njkl;lnfhl tPjp> 
nfhOk;G 09. 

102 PV00232684 jdh ];gPl;Nt ,k;Nghu;l; 

vd;l; vf;];Nghu;l; (gptpb) 

vy;bb

thh;l; ,y. 3> mdiyj;jPT. 

103 FC00232682 ];nkf; ,d;lu;ne\dy; 

gPBit. ypkpl;ll; 
nyty; 2A, ghh;f;Nyz;l; 1> 

,y. 33, ghh;f; tPjp> nfhOk;G 

02. 

104 PV00232686 my;bNkl; mf;thl;bf;]; 

(gptpb) vy;bb
252/3, i`nyty; tPjp> 

fpUyg;gid> nfhOk;G 06. 

105 PV00232685 gp];ndhkpf;]; N`ாy;bq; 
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.  94/2A, nyhhp]; tPjp> 

nfhOk;G 04.

106 PV00232687 mf;thfpsg; (gptpb) vy;bb ,y. 310/15 D2, 2Mk; 

xOq;if> fygYtht> 

,uh[fphpa. 

107 PV00232688 Xy; V]; kPbah (gptpb) 

vy;bb
217/B, mYj;gy> 

kpDtq;nfhl. 

108 PV00232689 nlnkNdh]; fsk;G 

(gptpb) vy;bb
,y. 14, Nrh; ghNuhd; 
[ajpyf;f khtj;ij> 

nfhOk;G 01. 

109 PV00232690 Mu;kndf; N`hy;bq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
A-6, rPj;jhtf;f Vw;Wkjp 
nraw;ghl;L tyak;> 

mtprhtis. 

110 PV00232721 fPj; vd;lu;gpiwr]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
43, [d cjhd fk;khda> 

fDKyaha> ehcy. 

111 PV00232722 vd; gP lg;spA 

N`ாy;bq;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y.  169, khFUtpy tPjp> 
Nfhdnty> fsdp. 

112 PV00232723 rfh buhd;];Nghu;l; vd;l; 

nyh[p];bf;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 165/2/1, NtYtd tPjp> 

njkl;lnfhl> nfhOk;G 09. 

113 PV00232724 Ffd; B v];Nll; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 10/A, kp`pe;J 

khtj;ij> klFk;Gu> 

ghze;Jiw. 

114 PV00232725 gpNah n`u;g;]; yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
14/1, = gphpajh;rd 

khtj;ij> nfhOk;G 10. 

115 PV00232726 gp];ndhkpf;]; nkfrpd; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 94/2A, nyhhp]; tPjp> 

nfhOk;G 04. 

116 PV00232727 nld; fpAgpl; (gptpb) 

vy;bb
,y. 217, nfg;ngl;bnghy 
tPjp> gJis. 

117 PB00232728 nfNrhtup nfg;gpl;ly; 

ypkpnll;
,y.  34, nuf;yNk\d; tPjp> 

nfhOk;G 11. 

118 PB00232728 nfNrhtup nfg;gpl;ly; 

ypkpnll;
,y.  34, nuf;yNk\d; tPjp> 

nfhOk;G 11. 

119 PV00232729 vk; vk; ,NdhNt\d; 

(gptpb) vy;bb
,y. 146/4A2 ,wg;gh;tj;j 
tPjp> fq;nfhltpy> 

ENfnfhl. 

120 PV00232730 ny\uypb rpNyhd; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 352/F5, gphp;y;ypad;]; 

N`hk;];> khjpnty> 

Nfhl;Nl. 

121 GL00232731 ,d;l];l;up 

bntnyhg;nkd;l; /Nghuk; 

(fud;B) ypkpnll;

,y. 6  Y}fh]; tPjp> 

nfhOk;G 14. 

122 PV00232732 fpq;]; nlf;ndhnyh[P]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 51, Nffhiy tPjp> 

NjthNyfk. 

123 GL00232744 uzpy; b rpy;th bu];l; 

(fud;B) ypkpnll;
nfg;gpl;ly; nurpld;rp];>  
#05/06 65, jh;kghy 
khtj;ij> nfhOk;G 07. 

124 PV00232745 xl;Nlh nru;fy; (gptpb) 

vy;bb
,y. 122/C/01, Nuh]; 

mg;gps;> nfh];]pd;d> 

fNzKy;y. 

125 PV00232733 /ngkpnahnyh[p (gptpb) 

vy;bb
326, A/7, ,j;j fhh;ld;> 
gyd;tj;j> gd;dpgpl;ba. 

126 PV00232734 nkd;Nl\d; kPbah 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
7 n`tnyhf; tPjp> nfhOk;G 

05. 

127 PV00232735 nty;/gau; ,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;bb
431/1/1, gs;spatj;j> 
vz;NluKy;y> tj;jis. 

128 PV00232736 Nf Mu; v]; upay; 

v];Nll; (gptpb) vy;bb
20F tpj;`hd;]; xOq;if> 

nfhOk;Gj;Jiw. 

129 PV00232737 epNfhnkbf;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 26, t[pu tPjp> nfhOk;G 

04. 

130 PV00232738 gP uzJq;f ,d;lu;ne\

dy; (gptpb) vy;bb
,y. 18, tpfhufk> 
nty;yk;nghl> fz;b. 

131 PV00232739 vd; gp yq;fh ,d;lu;ne\

dy; (gptpb) vy;bb
,y. 62, nyhf;Fmq;f> 

nty;yk;nghl> fz;b. 

132 PV00232743 Adptu;ry; nkb upnru;r; 

vd;l; my;nfkp (gptpb) 

vy;bb

17/2 A, FLthKy;y tPjp> 

fl;Lngj;j> nkhul;Lt.  

133 PV00232740 nfhNyhdpay; 

vf;];Nghu;l;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 545/D 1/1, = rq;fuh[ 

khtj;ij> nfhOk;G 10 

134 PV00232741 Nkd;Nyd;l; nel;Ntf;]; 

(gptpb) vy;bb
,y.  94, gy;Nyty> 
fk;nghy. 

135 PV00232742 eNdh tp\d; mEuhjGu 

(gptpb) vy;bb
,y. 137, rpuht];jptj;j> 

rpuht];jpGu> mDuhjGuk;. 

136 PV00232695 ,kpAd; nfahu; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
1/35 G, ghj;jpkh fhh;ld;];> 

Njtuh[ khtj;ij> 

Nghj;jygpl;ba> fk;nghy. 

137 PV00232696 Adpf; VtpNal;lu; (gptpb) 

vy;bb
,y. 1/88 fz;b tPjp> 

kphp];tj;j. 

138 PV00232697 ^ypq;Nfh td; (gptpb) 

vy;bb
,y. 48/1, rkfp cad> GGJ 

khtj;ij> kj;Njnfhl. 

139 PV00232698 nkdhNg yq;fh (gptpb) 

vy;bb
,y.  153C, epj`]; 

khtj;ij> nuhgh;l; 

Fzth;jd tPjp> gj;juKy;y. 

140 PV00232699 Nahfh bNubq; (gptpb) 

vy;bb
41/B/2/5 k`h tpj;ahya 

khtj;ij> nfhOk;G 13. 

141 PV00232700 ];khu;l; /gpA+r;ru; (gptpb) 

vy;bb
235/3, tprhfh khtj;ij> 

nkjye;jtj;j> FUehfy;. 

142 PV00232701 GS%d; vd;[pdpaupq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

mk;gf`hFk;Gw> rpy;kpahGu> 

ntypkl> gJis. 

143 PV00232702 rpl;b Rg;gu; bNubq; 

(gptpb) vy;bb
,y. 100 B/2, fhyp tPjp> 
fy;fp];;]. 

144 PV00232703 l;iugpuju;]; ,d;lu;ne\

dy; (gptpb) vy;bb
25, nkjgj;jhd Rw;Wtl;l 
tPjp> gJis. 

145 PV00232704 vf;]; nrhg;l; nrhY}\d; 

(gptpb) vy;bb
,y.  20, [afj; khtj;ij> 

ehtpd;d> k`ufk. 

146 PV00232705 rpaNd n`y xR ntj 

muz (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 129  I, GYf`Ky;y> 

kpDtq;nfhl. 

147 PV00232706 ngs ngs /Nghu; 

ntha;];ny]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 4B 5/6, kj;Njnfhl 
tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

kj;Njnfhl. 

148 PV00232707 Atu;n`y;j; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 45/20, i`nyty; tPjp> 

N`hkhfk. 

149 PV00232708 gpupd;]; bird; (gptpb) 

vy;bb
,y. 144/A/4, fYty tPjp> 

fNzKy;y. 

150 PV00232709 nlf;];ily; nfyup 

(gptpb) vy;bb
,y. 19/1/G, rq;fNghjp 
khtj;ij> mtprhtis tPjp> 

nty;yk;gpl;ba. 
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gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

151 PV00232710 Nuhl; ud;du; ,d;l];l;uP]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 20, md;lh;rd; Fnuht;> 

ghQ;rhypa> jpf;Fk;Gu> 

m`q;fk. 

152 PV00232711 mq;fk;nghu (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y.  4, ghh;f; Nt> ghh;f; 
tPjp> nfhOk;G 05. 

153 PV00232712 nul; N`hf; VtpNa\d; 

(gptpb) vy;bb
,y. 515/1, gioa tPjp> 

nfhl;lht> gd;dpgpl;ba. 

154 PV00232713 gP b v]; vk; xl;Nlh 

ypAg; (gptpb) vy;bb
60/43  9A xOq;if> muypa 

cad> njghdk> 

gd;dpgpl;ba. 

155 PV00232714 \pahd; fd;];l;uf; \d; 

(gptpb) vy;bb
45 ngl;hpf;]; tPjp> 

aho;g;ghzk;> aho;g;ghzk;. 

156 PV00232715 nghf;]; B tp (gptpb) 

vy;bb
,y.  21, 5/3, nk[];bf; 

mghh;l;kd;l;];> ];N;l\d; 

tPjp> nfhOk;G 06. 

157 PV00232716 tpA va;b/igt; upNrhu;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 14,  fYfytj;j> 

gy;Nynfl;Lt> vy;y. 

158 PV00232717 jPu;fhA ner;RuP (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
152/B, jpahd epiya tPjp> 

Ntufy> ghJf;f. 

159 PV00232718 rP.V.vy; rpNyhd; 

,d;lu;ne\dy; (gptpb) 

vy;bb

,y. 43/20, R.E. DE rpy;th 
khtj;ij> mk;gyhq;nfhl. 

160 PV00232719 i\d; gpiul; ghj; (gptpb) 

vy;bb
,y. 594/1, mq;FYfKt> 

nghuYt> Fk;Gf;nfNl> 

FUehfy;. 

161 PV00232720 mNyhNtuh ,k;ngf;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 192/112, fpuhz;l;gh]; 

tPjp> nfhOk;G-14. 

162 PV00232758 b gP vnrd;\pay; 

Nru;tpr]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 35/3, epf;fhty> g+nfhl. 

163 PV00232746 xd;fpnubl; (gptpb) vy;bb ,y. 176/1/A  vz;NluKy;y> 

tj;jis. 

164 PV00232747 nfhNyhdpay; 

gpshd;Nl\d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 545/D 1/1, = rq;fuh[ 

khtj;ij> nfhOk;G 10. 

165 PV00232748 nkhigy; fpsh]; (gptpb) 

vy;bb
93/4, mYj;ntyfk> 

njy;njdpa. 

166 PV00232749 yf;Nuh N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 32, vynty;y tPjp> 
khj;jiw. 

167 PV00232750 `up nrhY}\d; (gptpb) 

vy;bb
64/A/21, [a cad> 

#hpaghYt> vy;njdpa> 

fltj;ij. 

168 PV00232751 B.v];. Nghy;l;up /ghu;k; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

fy;ntl;bnjd;d> 

njhuNdnfju> fphpnkl;baht. 

169 PV00232752 nlnyf;]p (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y.157  Nghjpuh[ khtj;ij> 

,uh[fphpa. 

170 PV00232753 rTj; Vrpah [g;gdP]; 

nyq;Nt[; ];$y; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 7, `l;rd; tPjp> 

nfhOk;G 3. 

171 PV00232754 Xy; bNul; nlf;];ily; 

(gptpb) vy;bb
,y. 25/15 Mur;rpNftj;j> 

tj;jis. 

172 PV00232755 Adptu;ry; N`hy;bq; 

Ltu;]; vd;l; nud;l; fhu; 

(gptpb) vy;bb

192/83/A,  Mrphp cad> 

kj;Njnfhl> nghy;f];Xtpl;l. 

173 PV00232756 f;NtdP FNshj;jpq; (gptpb) 

vy;bb
,y.  590 , ks;thd> 
fdj;Njntt> thhpanghy. 

174 PV00232757 A+dpad;  

,d;nt];l;nkd;l; vd;l; 

vf;];Nghu;l;]; (gptpb) 

vy;bb

NjhJYXa> FUNgntypfk> 

gyhq;nfhl. 

175 PV00232759 n`g;gpyp b[pl;ly; nyg;]; 

(gptpb) vy;bb
M 3/1, md;lh;rd; njhlh;khb> 

ehuhn`d;gpl;b> nfhOk;G 05. 

176 PV00232760 yq;fh Xu;fdpNfh mf;Nuh 

/ghu;k;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. ifj;njhopy; tyak;> 

nyhl; 11> gy;Nynfhl> 5Mk; 

iky; fy;> kPnfhl. 

177 PV00232761 xd; /g;sPf; (gptpb) vy;bb ,y. 20, [afj; tPjp> 
ehtpd;d> k`ufk. 

178 PV00232762 Iyd;l; fpiud;l;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 01 ruj; vy;tpl;bfy 
khtj;ij> rpj;jKy;y> 

gpypae;jiy. 

179 PV00232763 nrud;bg; yf; N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
93/4, khj;jis tPjp> 

fl;Lf];njhl;l> fz;b. 

180 PV00232764 `d;l;ul; Vf;fu;]; ntyp 

(gptpb) vy;bb
,y. 149/3 rhe;jp khtj;ij> 

nfh];tj;j> jyq;fk. 

181 PV00232765 nrNahuh N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 167/03, ehw;re;jp> 
mk;gd;nghy> ky;rphpGu. 

182 PV00232766 iyuh N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 663/D, NghuNftj;j> 
ce;Jnfhl tPjp> etfKt. 

183 PV00232771 ];if iyd; 

nfhnkhbl;B]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 65/50, kpl;Nyd;l; rpl;b> 
rpq;f tPjp> nfuq;fnghf;Fd> 

tj;jis. 

184 PV00232772 B v]; n`y;j; nfahu; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
31/1/A, fyy;nfhl> 
gd;dpgpl;ba. 

185 PV00232773 fPD fhu;nkd;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
589/5/2, k`fl;Lthd tPjp> 

N`hkhfk. 

186 PV00232774 my;gu;l; rpNyhd; bNubq; 

(gptpb) vy;bb
234/10, vz;NluKy;y> 

tj;jis. 

187 PV00232775 ,Nthf; ,d;/Nghnlf; 

vd;l; nkNd[;nkd;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 397/A, khjk;Ng tPjp> 
Fspahg;gpl;ba. 

188 PV00232776 Jk;gu xl;Nlh bNubq; 

(gptpb) vy;bb
,y. 06, ehgd> 
nkdpf;`pd;d. fz;b. 

189 PV00232777 rpyhd; fpq; ];ig]; 

yq;fh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

v];nfhl; gq;fsh> 

ml;lghNf> fk;nghy. 

190 PV00232778 Mu; A+ V Nf 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 268/1 ngYk;k`u> 

,k;Gy;nfhl. 

191 PV00232779 nlhg; FNuh /

ngu;l;biyru; (gptpb) 

vy;bb

53/4, rkfp khtj;ij> 

rhpf;fKy;y> ghze;Jiw. 

192 PV00232780 rP khu;l; ,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;bb
,y. 1606/5/15, khyNg tPjp> 
nfhl;lht. 

193 PV00232781 uptu;];ld; yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
38 A / 1/1 H.K. vl;kd;l; tPjp> 
fhyp. 

194 PV00232782 ntl;Nlh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 86 nkhufy;y> 
NgUtis. 

195 PV00232783 nkb gps]; ,d;lu;ne\

dy; (gptpb) vy;bb
72/3, Njthy tPjp> khnfhy 
tlf;F> khnfhy. 

196 PV00232784 kh];lu;igd;lu;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 235/1A,  Nkjhde;j 
khtj;ij> g`y Nghkphpa> 

fLtis. 

197 PV00232785 n`td;yp vf;Nfh 

Gnuhn[f;l;]; (gptpb) 

vy;bb

329/109 Nyf; fpurd;l;> 
mj;jpba> nj`ptis. 

198 PV00232786 eNahkp I N`hk;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 77, 2Mk; jsk;> 

thh;l;rpl;b> FaPd; Nkhp tPjp> 

fk;g`h. 

199 PV00232787 V V ];Nghu;l;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 62, fzdp epiya tPjp> 

Nrhdfj; njU> kd;dhh;. 

gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

200 PV00232788 b[p nkhd;b (gptpb) 

vy;bb
67/B, re;jphpfh Yjpdd; 

Nfh;zy; Flh gz;lh 

khtj;ij> fd;ndhUt> 

Nguhjid. 

201 PV00232789 nfhkd;nty;j; A+dpad; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 41/5, D S nghd;Nrfh 
tPjp> nfhOk;G 05. 

202 PV00232790 gpnyf; \pg;  bNul; (gptpb) 

vy;bb

kl;lf;fsg;G tPjp> 

fpz;zpah-03. 

203 PV00232791 nyf;rpNfh bird; vd;l; 

fd;];l;uf; \d; 

vd;[pdpau;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 17/3/6, 12Mk; xOq;if> 

mKvl;lKy;y tPjp> 

N`hfe;ju. 

204 PV00232792 l;UGl;]; yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 25> rkfp khtj;ij> 

3Mk; Fuz> ePh;nfhOk;G. 

205 PV00232767 n`yur bNubq; (gptpb) 

vy;bb

gpugh];tu mkNd 

rpuht];jpGu> mDuhjGuk;. 

206 PV00232793 tP  lhuh FNshgy; 

(gptpb) vy;bb
,y. 13B, Nukd;l; tPjp> 
ENfnfhl. 

207 PV00232794 vy;.b.vr; vd;[pdpaupq; 

vd;l; fd;];l;uf; \d; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 693, Rjh;rd tPjp> 
`pk;Gl;Lnty;nfhl> fsdp. 

208 PV00232795 ,d;bNfh Nkhl;lu;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
1669/2, khyNg tPjp> 
nfhl;lht> gd;dpgpl;ba. 

209 PV00232796 ];Nkhu;f;gpupf;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
04, nggpd; xOq;if> 

nfhOk;G 04. 

210 PV00232797 KJfKt ];Nlhu;]; 

(gptpb) vy;bb
D/175/2, tuhty> mk;gfy> 

Utd;nty;y. 

211 PV00232798 xl;Nlh nfahu; `g; 

(gptpb) vy;bb
,y. 170, fhyp tPjp> 
fy;fp];]. 

212 PV00232799 /ngy;fd; bNul; khu;l; 

,d;lu;ne\dy; (gptpb) 

vy;bb

,y. 149/9, kPuhdpah tPjp> 
nfhOk;G 12. 

213 PV00232800 gp vk; b N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y.  23E 1/1, jhgNu 
khtj;ij> ehuhn`d;gpl;b. 

214 PV00232801 neypj;uh ,ntd;l;]; 

(gptpb) vy;bb
,y.  599/2, rpq;fhKy;y> 

fsdp. 

215 PV00232802 V ^ ,rl; vdpilk; 

yq;fh (gptpb) vy;bb
,y.  2/47, gj;jpuhj tPjp> 
`ud;f`ht. 

216 PV00232768 xupad; vf;Nfh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 65/E,1  fl;Ltd tPjp> 
N`hkhfk. 

217 PV00232769 ghyhtp Nrhy;l; (gptpb) 

vy;bb
,y. 24/2, nfhOk;G tPjp> 

ghyhtp> Gj;jsk;. 

218 PV00232770  Ngk; n`y;j;nfahu; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y.  52, Nrh; khh;f]; 

ngh;dhz;Nlh khtj;ij> 

nfhOk;G 07. 

219 PV00232836 l;nuhgpf;fhdh upNrhu;l;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 24, tpj;ahy khtj;ij> 

khtpy;kl> fz;b. 

220 PV00232837 v];.gP Mu;f; 

,nyf;l;upf;fy; (gptpb) 

vy;bb

119, gz;lhuehaf;f khtj;ij 

nfhOk;G 12. 

221 PV00232838 Nrk;]; ,d;lu;ne\dy; 

vf;];Nghu;l;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 322 A, `py; irl; ,d; 

fl;blk;> Etnuypah tPjp> 

`l;ld;. 

222 PV00232839 v]; [P vk; Rg;gu; (gptpb) 

vy;bb
,y. 14 ghlrhiy tPjp> 

g+z;Lyhah

223 PV00232840 vbA]; yq;fh (gptpb) 

vy;bb
429/7, fhyp tPjp> fy;fp];]. 

224 PV2223   (gpiuNtl;) ypkpnll;  

225 PV00232841 rpNyhd;  B vd; B 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 265/D g`y 

fphpnkl;bnjd;d> gyhq;nfhl. 

226 PV5274   (gpiuNtl;) ypkpnll;  

227 PV60269 uP[d;l; gpshrh N`hk;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
 

228 PV00232803 mk;up yq;fh (gptpb) 

vy;bb
,y. 3/1, nrhpg; Gnuhf;lh; 
xOq;if> fhj;jhd;Fb-02. 

229 PV00232804 nlf; \dy; vd;[pdpaupq; 

(gptpb) vy;bb
,y. 44/03, ehkYt tPjp> 

ml;bfy> `q;nty;y> 

,yq;if. 

230 GA00232805 fsk;G vf;];ngl;]; 

fy;r;ruy; mNrhrpNa\d; 
nyty; 6>  "GP Squaare", 
,y. 10, jpuyntdp gpNs];> 

nfhOk;G 04. 

231 PV00232806 `d;rkP yq;fh 

vf;];Nghu;lu;]; (gptpb) 

vy;bb

135/9, Nkhr]; fe;j tPjp> 

n`d;dnjhl;l> njhle;Jt. 

232 PV00232807 = `];j Mu;l;brd;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
132/80, tpkhd tPjp> 
N`hkhfk. 

233 PV00232808 jpnkfp (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

njhlk;nghj;jtj;j> 

fphpnkl;bKy;y> njyp[;[tpy> 

khj;jiw. 

234 PV00232809 b vd;l; vr; gp];nd]; 

ml;itrup (gptpb) vy;bb
,y. 16/8/1, jyq;fk tlf;F> 
gz;lhutj;j> gj;juKy;y. 

235 PV00232810 ghz; gdp]; Ngf;fu;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 190A, vyd; mtd;a+> 

nj`ptis. 

236 PV00232811 ,d;];bbAl; xg; 

vd;[pdpaupq; vd;l; 

miyl; rad;r]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 35A, [{k;kh gs;spthry; 
njw;F tPjp> epe;jt+h;-16> 

,yq;if. 

237 PV00232812 tpA nyg;]; (gptpb) 

vy;bb
541/23, NttN`d tPjp> 

ud;Kj;jfy> fltj;ij. 

238 PV00232813 ntd;Ruh gNahrad;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 19/2, ruzq;fu tPjp> 

ghkd;fil> nj`ptis. 

239 PV00232814 nkf;];-n[d; ghu;kh 

(gptpb) vy;bb
,y. 12B, fpufwp]; tPjp> 

nfhOk;G 07. 

240 PV00232815 kp`pU (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 256/3/1, tpN[uhk tPjp> 
fk;g`h. 

241 PV00232816 A+Nuh Vrpah B 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 9, ghth gpNs];> 

nfhOk;G 08. 

242 PV00232817 mngf;]; n\ahu;l; 

Nru;tpr]; (gptpb) vy;bb
,y. 249/1/1, tp[a 
FkhuJq;f khtj;ij> 

nfhOk;G 05. 

243 PV00232818 \Puh Nkhl;lu;]; vd;l; 

,nyf;l;upf;fy; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

773, NahfGuk;> ky;yhtp.

244 PV00232819 yptpq; bntnyhg;nkd;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 297/36, tpf;lh; 
fhh;ld;];> N`hfe;ju tPjp> 

N`hfe;ju. 

245 PV00232820 bY Gnuhlf;l;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 342/1, Efnjdpa tPjp> 
gl;lnghj;j> gj;juKy;y. 

246 PV00232821 mf;rpNyhd; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 687/1, 17Mk; iky; 

fy;> u[ky;tj;j> Gj;js. 

247 PV00232822 \h]; ,d;nt];l;nkd;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
59/1, jyf`tj;j> 

nyy;Nyhgpl;ba. 

248 PV00232823 ,d;gpdpl;Bupau; (gptpb) 

vy;bb
,y. 61/1, nahTd; 
khtj;ij> ngy;yd;tpy> 

nghuy];fKt. 

249 PV00232824  nrtd; ];Nghu;l;]; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 77, gpujhd tPjp> 
nfhOk;G 11. 

250 PV00232825 ry;Nt[; fhu;bad; n`y;j; 

nfahu; (gptpb) vy;bb
1046/2/D, nghj;Jmuht tPjp> 

khyNg. 

gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

251 PV00232826 nkn[];bf; [{nty; 

ngy]; (gptpb) vy;bb
,y. 14 7/1, fpuhd;l; 
mg;ghh;l;kd;l;> = tpkyrphp 

tPjp> fSNghtpy> 

nj`ptis. 

252 PV00232827 rpq;rh ,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;bb
,y. 49, mk;ghiw tPjp> 

fUtl;Lf;fy;-03> rk;khe;Jiw. 

253 PV00232828 upyad;]; fpnubl;]; vd;l; 

,d;nt];l;nkd;l; (gptpb) 

vy;bb

2/217, jk;;Gt ky;thd> 
fdj;Njntt. 

254 PV00232829 Nf b vy;  bNubq;]; 

(gptpb) vy;bb
65/10, ehf];njd;d> fz;b. 

255 PV00232830 yfP B `pdpJk (gptpb) 

vy;bb

Effy re;jp> `pdpJk. 

256 PV00232831 Qhdk; ,d;lu;ne\dy; 

bNubq; fk;gdp (gptpb) 

vy;bb

,y. 31A/1/1, khgdtj;Ju 
ngNr[;> fz;b. 

257 PV00232832 ];l;iunld;l; ghu;kh 

(gptpb) vy;bb
,y. 11/8, ft;jhd tPjp> 
nj`ptis. 

258 PV00232833 Nthy;el; nkbf;fy;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 10, rhh;spkdl; tPjp> 6/3 
nfd;lth;> nfhOk;G-06. 

259 PV00232834 b Mu; vk; FNshgy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 16/6, nfhOk;G tPjp> 

ePh;nfhOk;G. 

260 PV00232835 vf;Nfh nfkpf;fy;]; 

bNubq; (gptpb) vy;bb
225, rkdgj;j> jpj;jgj;ju. 

261 PV00232870 rNfr]; nth\pq; 

,z;l];l;uP]; (gptpb) 

vy;bb

,y.109 A, rpuht];jptj;j> 

rpuht];jpGu> mDuhjGuk;. 

262 PV00232842 nkj; ird; vd;l; 

ml;tu;ilrpq; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 264 FUehfy; tPjp> 
al;bthty> fl;Lf];njhl;l. 

263 PV00232843 Fthypl;b Mu;f; (gptpb) 

vy;bb

gl;Ltj;j> jy;tpl;l. 

264 PV00232844 e];b khu;l; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 143, nknfhl 
nfhnyhd;dht> 

nty;yk;gpl;ba. 

265 PV00232845 ry; yq;fh ,d;lu;ne\dy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 92, njhle;Jnfhl tPjp> 
njhle;Jt. 

266 PV00232846 crhd; Nghu;ju;]; nfhau; 

kpy;]; (gptpb) vy;bb

fw;Ngyp Njhl;lk;> kpURtpy;> 

aho;g;ghzk;. 

267 PV00232847 ,f;tpl;b ud;Nt (gptpb) 

vy;bb
Unit 2 A, 9/4, vl;kd;ld; tPjp> 
nfhOk;G 05. 

268 PV00232848 unahd; rTj; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 70, khj;jiw tPjp> 

cdtl;Lt. 

269 PV00232849 vk;.gp.vk; ,nyf;l;upf;fy; 

,d;lu;ne\dy; (gptpb) 

vy;bb

,y. 22A, u`;khdpah tPjp> 

fpz;zpah 01> 

jpUNfhzkiy. 

270 PV00232850 ,d;ngha;d;nlypfh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 11, fpwfhP]; gpNs];> 

W. A. rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G 06. 

271 PV00232851 gpuPnkf;]; ,d;l];l;uP]; 

(gptpb) vy;bb
,y.106, ud;gj;tpy> 
f`l;lf];jpfpypa. 

272 PV00232852 ee;jd bNubq; vd;l; 

fd;];l;uf; \d; (gptpb) 

vy;bb

40C, itj;jparhiy tPjp> 

ehnfhl> fSj;Jiw. 

273 PV00232853 ntha;]; x/g; rpNyhd; 

kPbah nel;Ntu;f; (gptpb) 

vy;bb

80/A, FUe;Jtj;j tPjp> 
gpl;lNfhl;Nl. 

274 PV00232854 Nf /g;Nu ,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;bb
,y. 38/5, 8Mk; xOq;if> 

ehty. 

275 PV00232855 ng];f; yf;khy; (gptpb) 

vy;bb
150, Nue;jtj;j tPjp> jbtpy> 
vj;fe;Ju. 

276 PV00232856 < - nlf; yq;fh 

vd;[pdpaupq; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 782/10, [ae;jp 
khtj;ij> GJKj;jht> 

epf;fntul;ba. 

277 PV00232857 nkf;kpf;]; bNubq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 408/26, Jl;LnfKD 

khtj;ij> 1Mk; xOq;if> 

jyq;fk tlf;F> gj;juKy;y. 

278 PV00232858 rd;R xl;Nlh ,d;lu;ne\

dy; (gptpb) vy;bb
,y. 77/2  thtpd;d> 
tj;Njfk. 

279 PV00232859 [auj;d Nkhl;lu; 

nkf;fhdpf; (gptpb) vy;bb
,y. 277/8 B, gioa 

nfhl;lht tPjp> cl`Ky;y> 

ENfnfhl. 

280 PV00232860 vbju N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 156/B, fphpnkl;baKy;y 

tPjp> fuhgpl;ba> fhyp. 

281 PV00232861 gpf;d;rP N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
207/B/01 fNzKy;y tPjp> 

ntypfk;gpl;ba> [h-vy. 

282 PV00232862 rd;Nt khu;f;fl;bq; (gptpb) 

vy;bb
339A, gpujhd tPjp> 
ePh;nfhOk;G. 

283 PV00232863 v]; vd;l; v]; /ng\d; 

khu;l; (gptpb) vy;bb
51/2/1, mt;ty; rhtpah tPjp> 

nfhOk;G 14. 

284 PV00232864 rPndl; ];igr]; (gptpb) 

vy;bb
877/A/02, rpwpth;jd tPjp> 
uhkf. 

285 PV00232865 nfhnkhbl;b bNubq; 

,d;lu;ne\dy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 92,  1Mk; jsk;> 

nfgply; bu];l; fl;blk;> lth; 

3> fpyd;dp tPjp> nfhOk;G 

02. 

286 PV00232866 rd;bu];l; fd;];l;uf; \d;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 89/2 ,e;JUud;dtpy> 
jpf;Fk;Gu> m`q;fk. 

287 PV00232867 vnlu;dh V[d;rP]; (gptpb) 

vy;bb
51A, Fthhp tPjp> nfhOk;G 

12. 

288 PV00232868 fpud; bNubq; (gptpb) 

vy;bb
,y. 50, Gdpj Y}rpah]; 

xOq;if> nfhl;lhQ;Nrid> 

nfhOk;G 13. 

289 PV00232869 tpN[khd;d 

fd;];l;uf; \d;]; (gptpb) 

vy;bb

06, Nrhgd ngnjr> Mrphp 

cad> fl;Lngj;j> 

nkhul;Lt. 

290 PV00232871 nlhg; nehl;r; tp\hu;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 27/1-1/1, rhtpah 
gs;spthry; tPjp> 

njkl;lnfhl> nfhOk;G 09. 

291 PV00232872 ypf;fu; Nyd;l; (gptpb) 

vy;bb
,y. 1216, gioa Nfhl;Nl 

tPjp> ntypfl> uh[fphpa. 

292 PV00232873 fsk;G nfg;gpl;ly; 

fd;];l;uf; \d; (gptpb) 

vy;bb

,y. 624/C `y;f`njdpa 

tPjp> fygYtht> mq;nfhl. 

293 PV00232874 rAk; yq;fh (gptpb) 

vy;bb
233/121, Nkhunfhl> 
fk;g`h. 

294 PV00232875 lgs;  nkq;Nfh 

n`hypNl]; (gptpb) 

vy;bb

6/C, Kj;Jthba tPjp> 

uj;njhYfk> rPJt. 

295 PV00232876 /GNuhrd; fsk;G (gptpb) 

vy;bb
127/44 Jl;LnfKD tPjp> 

nfhOk;G 06. 

296 PV00232877 ^ - gp N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 477/2, nfh`hnfhl 

tPjp> fl;Lf];njhl;l. 

297 GA00232878 fpuTd; /gTd;Nl\d; ,y. 24, `py; tPjp> 

nj`ptis. 

298 PV00232879 rP.N[.N[.vd;. Xu;fhdpf;]; 

(gptpb) vy;bb

2Mk; jsk;> ngukTd;l; lth;> 

192/10, 9Mk; xOq;if> 

ehty tPjp. 

299 PV00232880 rd;gpiuk; Gnuhn[f;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 41, kahd tPjp> 
uk;ikf;Fsk;> tTdpah. 

300 PV00232881 N[ gp V vk; 

fd;];l;uf; \d;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 420/3C, rpwpkq;fstj;j 
tPjp> khk;Ng tlf;F> 

gpypae;jiy. 
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gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

301 PV00232882 ];NgNr[; ,d;lu;ne\dy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 205/3B, FlhkLt> 
rpj;jKy;y. 

302 PV00232883 IbNahd; ml;ntu;ilrpq; 

(gptpb) vy;bb
63/A/1, vk;gpypgpl;ba tPjp> 
Xky;Ng. 

303 PV00232884 vd;Nuhk; Gl;bf; (gptpb) 

vy;bb
57/B, ~~gphpaNkh||> jk;gJua> 
rPJt. 

304 PV00232885 rpNyhd; ngufd; n[k;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 410/140, 
ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> 

nfhOk;G 07. 

305 PV00232886 kT];rhnfNy 

vf;];ngd;ll; (gptpb) 

vy;bb

,y. 64/E, ,j;jnfhl> 
kj;Jfk. 

306 PV00232887 g`d; nkj; (gptpb) vy;bb 65\B, khGy> tf. 

307 PV00232888 ];khu;l; nfz;b (gptpb) 

vy;bb
27/2, fz;b tPjp> kltis 

grhh;. 

308 PV00232889 njhk;gnty /gPl;]; vd;l; 

iyt;];nlf;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 57, njhk;gnty> 
k`nty> khj;jis. 

309 PV00232890 kD yq;fh 

,d;nt];l;nkd;l; (gptpb) 

vy;bb

N`uj; ept]> `pq;Fuf;fy> 

`pq;Fuf;nfhl. 

310 PV00232891 B.A+.B.vd;lu;gpiur]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 40, ghy#hpa khtj;ij> 

fe;jhid. 

311 PV00232892 rpNahdP N`hk; eu;rpq; 

yq;fh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 197/4, tPunryhu 
khtj;ij> jpTy;gpl;ba> 

nghuy];fKt. 

312 PV00232893 epA ];lhu; ,k;Nghu;l;]; 

vd;l; vf;];Nghu;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 67/D/1, tw`njdpa> 

KUj;jf`Ky> nfypXa. 

313 PV00232894 /g;isNk]; N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 7/1/1, `kPl; fl;blk;> 

fz;b tPjp> nfypXa. 

314 PV00232895 my;gh ];igf; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
nyty; 01> ,y. 106/4, 
Ngh;dhl;]; gp];d]; ghh;f;> 

Jl;LnfKD tPjp> 

nfh`{tis. 

315 PV00232896 ePlh ,d;Nghu;Nk\d; 

nlf;ndhnyh[p (gptpb) 

vy;bb

,y. 131, ts;spGuk;> 
GNyhyp> gUj;jpj;Jiw> 

aho;g;ghzk;. 

316 PV00232897 B vy; X bNulu;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 301/A, njhl;lnfhl> 
mf;kPkd> fhyp. 

317 PV00232898 b v]; gpupd;lu;]; vd;l; 

bNulu;]; (gptpb) vy;bb
280/3/b, g`y Nghkphpa> 

fLtis. 

318 PV00232899 vd;.I.Nf vd;lu;gpiwr]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 10 fe;jd> %d;whk; 

gbepiy> fphpnty;nfNy> 

gpl;lngj;ju. 

319 PV00232900 ,Nahyh fsk;G 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
109/5, <gh;l; xOq;if> 

fy;NjKy;y> nkhul;Lt. 

320 PV00232901 mf;Nuhgp]; yq;fh (gptpb) 

vy;bb
280, 1/1, vy;tpl;bfy 
khtj;ij> nfhOk;G 08. 

321 PV00232902 vy; Nf Nru;t;]; (gptpb) 

vy;bb
2/913, Uf;kNy tPjp> 
nfhl;lht> gd;dpgpl;ba. 

322 PV00232903 nkq;Nfh xl;NlhNk\d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
491/B1, Nyf; tPjp> 
mthpN`d> N`hfe;ju 

njw;F. 

323 PV00232904 yad; nyf]p (gptpb) 

vy;bb
255/B/5, Mrphp khtj;ij> 

rpak;gynfhl> 

nghy;f];Xtpl;l. 

324 PV00232905  kupxd; rpNyhd; ];gh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
328, Nfh;zy; tj;j> vbaty> 

jq;nfhl;Lt. 

325 PV00232906 j rpNyhd; iy/g; 

N`hy;bq;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

73/153, nrd; nfj;jhpd; 
ghh;f;> N`hfe;ju tlf;F> 

N`hfe;ju. 

326 PV00232907 Ngfu;]; tP v]; rg;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 72, Nrh; N[k;]; gPhp]; 

khtj;ij> nfhOk;G 02. 

327 PV00232908 b fpq;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
169/1, Etnuypah tPjp> 
tFf`gpl;ba> Gry;yht. 

328 PV00232909 rpNyhd; n`upNl[; /Gl;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
163 jyfy Njhl;lk;> jyfy> 
fk;nghy. 

329 PV00232910 fsk;G rpl;b 

nyh[p];bf;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 104/1 E, i`nyty; 

tPjp> Nkhunfl;ba> 

gd;dpgpl;ba. 

330 PV00232911 yf;ru mf;Nuh 

N`hy;bq;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 280/A/10, 
nghy;f`N`d> uhfk. 

331 PV00232912 mk;kd;fh i`g;upl; 

fd;ry;ld;rp V[d;rp 

(gptpb) vy;bb

,y. 14/30, 2Mk; FWf;Fj; 

njU> vkpy; efh;> kd;dhh;. 

332 PV00232913 /Nghu;b]; vd;[pdpaupq; 

(gptpb) vy;bb
,y. 61, Nrh;r; tPjp> 
fe;jhid> ,yq;if. 

333 PV00232931 vd;Nlht;nkd;l; ngl;b 

nyz;lu;]; (gptpb) vy;bb
,y. 82 nlhd; tpy;ypak; 
xOq;if> Nkhju> nkhul;Lt. 

334 PV00232933 /gu;rh N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
109/5, kPuhdpah tPjp> 
nfhOk;G 12. 

335 PV00232914 ];gpupl; vd;[pdpaupq; 

,d;lu;ne\dy; (gptpb) 

vy;bb

,y. 74/17, tl;L njw;F> 
tl;Lf;Nfhl;il> aho;g;ghzk;. 

336 PV00232915 nkj;jh neu;rpq; nfahu; 

N`hk;]; (gptpb) vy;bb
31/18 B, Eff`ye;j tPjp> 

fynfbN`d. 

337 PV00232916 bypn[d;l; 

nlf;ndhnyh[P]; (gptpb) 

vy;bb

31, ~~k`nfju||> gd;dd;fy 

 fpof;F> fhyp. 

338 PV00232917 Nfhn\hg;gpq;.vy;Nf 

(gptpb) vy;bb
11/8, 3Mk; xOq;if> 

khspfht tPjp> ,uj;kyhid. 

339 PV00232918 gpnsf; nfl;]; bnlf;bt;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 4/1 B, kahd tPjp> 
gpd;ty> ghze;Jiw. 

340 PV00232919 nrl;lk; nlypnfhk; vd;l; 

xl;Nlh Nru;tpr]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 1/1, 1Mk; xOq;if> 

nfhytj;j> clkpl;l> 

Ntahq;nfhl. 

341 PV00232920 RtPl;Nfu;y; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
14 , 1Mk; nrg;gy; xOq;if> 

nts;stj;ij. 

342 PV00232921 upah /Gl;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 27A, 4/6, itj;jparhiy 

tPjp> nj`ptis. 

343 PV00232922 v]; tP gP ,d;nly; 

nlf;ndhnyh[P]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 630, 6Mk; jsk;> [d 

[a rpl;b> uh[fphpa. 

344 PV00232923 i`/ig nkhigy;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 08, fpuhd;l;grhh; Nkw;F> 
fhq;Nfrd;Jiw tPjp> 

aho;g;ghzk;. 

345 PV00232924 rP /Gnuhd;l; upNrhu;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 23, fz;zfp mk;kd; 

Nfhtpy; tPjp> 

jpUg;ngUe;Jiw> kl;lf;fsg;G. 

346 GL00232925 Xu;fidNr\d; /Ngh  
N`hyp];bf; nfhkpAdpl;b 

bntnyhg;nkd;l; (fud;B) 

ypkpnll;

,y. 110, ghw; rhiy tPjp> 

jpUney;Ntyp> aho;g;ghzk;. 

347 PV00232932 tp\;.vy;Nf (gptpb) vy;bb ,y. 1/26, Kjyhk; jsk;> 

ypgh;l;b gpsh]h> nfhOk;G 

03. 

348 PV00232926 xkp gp];nd]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 326/45, tp[agh 
gpNs];> ,`yfuf`Kd> 

fltj;ij. 

gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

349 PV00232927 = `hu;l;ntahu; 

vf;fpAg;nkd;l; (gptpb) 

vy;bb

,y. 389/1 mtprhtis tPjp> 

nty;yk;gpl;ba. 

350 PV00232928 nfhl; gpq;f; (gptpb) vy;bb ,y. 115, ];gphpq; ghh;f;> u[ 

khtj;ij> clkpl;l> 

fl;Lnfhl. 

351 PV00232929 nra;d;l; kuPdh nrtd; 

`py;]; (gptpb) vy;bb
,y. 115, ];gphpq; ghh;f;> u[ 

khtj;ij> clkpl;l> 

fl;Lnfhl.

352 PV00232930 rpndhd;]; (gptpb) vy;bb 299/7, fz;b tPjp> FUehfy;. 

353 PV00232939 xrPd; n`hy;bq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 16/A/2/1, tpfhu 
khtj;ij> ngg;gpypahd> 

nghuy];fKt. 

354 PV00232934 Nj[r N`hk;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 455/22, tuhnfhl 
v];Nll;> fsdp. 

355 PV00232935 fpup];ly; ml;ntu;ilrpq; 

(gptpb) vy;bb
,y. /123/C 
ty;nfht;thnfhl> je;JNu. 

356 PV00232936 /gpA\h uPnla;y; v];.V 

(gptpb) vy;bb
,y. 53/3B fpufwP]; tPjp> 

nfhOk;G 07. 

357 PV00232937 nkfhypj; Fthu;l;]; vd;l; 

fpuidl; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 91, ,uh[fphpa tPjp> 
,uh[fphpa. 

358 GA00232938 vbANf\d; /gTd;Nl\d; 

x/g; fdlh 
,y. 94, ghh; tPjp> 
kl;lf;fsg;G 

359 PV00232940 n`y;j; nfahu; vnrd;\p

ay;]; (gptpb) vy;bb
,y. 03, kpyhfphpa mtd;a+> 

nfhOk;G 04. 

360 PV00232941 rP n`y mf;Nuh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 216/1, nfhOk;G tPjp> 

fk;g`h. 

361 PV00232942 b v/g; A+  N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 356/1A, nfutyg;gpl;ba 
tPjp> n`e;jiy> tj;jis. 

362 PV00232943 ly;yh n`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 62/2, gj;jpunfhl tPjp> 
gKDfk> k`ufk. 

363 PV00232944 gpnubf;N]h (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 46/A, = Rkq;fs tPjp> 

,uj;kyhid. 

364 PV00232945 mkpuh n[k;]; vd;l; /

igd; [{nty;yup 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 106, nuf;yNk\d; tPjp> 

nfhOk;G 11. 

365 PV00232946 Mfh]; Nkd;gtu; F&g; 

(gptpb) vy;bb
72/1, jpNal;lh; tPjp> epe;jt+h; 
21. 

366 PV00232947 mfNg N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
272/1, nfhOk;G tPjp> 

fk;g`h. 

367 PV00232948 gz;lhu fd;];l;uf; \d;]; 

vd;l; nfhd;Nrhu;bak; 

(gptpb) vy;bb

,y. 659 1/3, rhk khtj;ij> 

mj;JUfphpa tPjp> nfhl;lht. 

368 PV00232949 <]p nlyptup (gptpb) 

vy;bb
,y. 107/12, gpsf; g+y;> 
Utd;vypa> Etnuypah. 

369 PV00232950 ,d;nly; mf;nr]; 

nrhg;l;ntahu; 

nrhY}\d;]; (gptpb) 

vy;bb

9D, ~~yf;gphpa||> 
nghlfytj;j> khnfju> 

fhyp. 

370 PV00232951 j vf;]; rpNyhd; (gptpb) 

vy;bb
460 jf;fpah tPjp> 
jYtnfhl;Lt> nfhr;rpf;fil. 

371 PV00232952 ml;];if viyl; 

FNshgy; (gptpb) vy;bb
310, nguil]; 2> 

kpy;Nydpak; rpl;b> 

mj;JUfphpa. 

372 PV00232953 yPl;]; n`y;j;nfahu; 

,d;lu;ne\dy; (gptpb) 

vy;bb

,y. 520, gynfhy;y> 
nfq;fy;y. 

373 PV00232954 khfh ntd;ru; khu;f;nfl; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

Nrh;r; tPjp> fl;lfhLt> 

nfhj;jhd;jPT. 

374 PV00232955 lu;nfha;]; bntnyhg;gu;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 282/2/8, 02Mk; jsk;> 

ypgh;l;b Mh;Nfl;> R. A. De 
nky; khtj;ij> nfhOk;G 

03. 

375 PV00232956 \tPd; Rg;gu; N`ாy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.  62/1, nfhuypk> 
Nfhznghy re;jp> n`huz. 

376 PV00232957 \gau; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 312/5, `l;rd; tPjp> 

tunjd;d> `y;nyhYt> 

fz;b. 

377 PV00232958 vy; N[ Mu; 

fd;];l;uf; \d; vd;l; 

Lntd;bNghu; `tu; 

Nru;tp]; (gptpb) vy;bb

A-60/5, mk;gyfe;j> 

muehaf;f. 

378 PV00232959 rpNyhd; bk;gu; /GNshupq; 

(gptpb) vy;bb
,y. 26/1,  Nfhzty> 

u[nty;y. 

379 PV00232960 fpsTl; td; `d;l;ul; 

vd;l; td; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 310/2, gpd;dnfhy;y 
tPjp> epl;lk;Gt. 

380 PV00232961 ,d;];gau; mNrhrpNal;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 115, KKS ky;yhfk;> 
aho;g;ghzk;. 

381 PV00232962 Nthf;fu; vd;l; fpuPf; nk\p

dup (gptpb) vy;bb
,y. 219 eptd;jpba tPjp> 
NghFe;ju> gpypae;jiy. 

382 PV00232963 Vrpad; ity;l;iyg; 

nghl;Nlhfpugu;]; fpsg; 

fsk;G (gptpb) vy;bb

nyty; 6> ,y. 135, 
Jl;LnfKD tPjp> 

nfh`{ty. 

383 PV00232964 /Nghu; v]; fd;];l;uf; \d; 

vd;l; buhd;];Nghu;l; 

(gptpb) vy;bb

fe;NjhUtj;j> jyht njw;F> 

fhhpakbj;j 

384 PV00232965 tP vd; vk; /gpA+\d; 

(gptpb) vy;bb
,y. 196 K , tyak; 7> 
`hh;l;Nyd;l;> kpy;Nydpak; 

rpl;b> mj;JUfphpa. 

385 PV00232966 m\;tpj gpisT+l; `T]; 

(gptpb) vy;bb
332/5  tp[agh gpNs];> 

fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 

386 PV00232967 nrg; ,d;lu;ne\dy; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 25/17, kUjhid tPjp> 

n`e;jiy> tj;jis. 

387 PV00232968 rpNyhd; nfhau; 

N`hu;bfy;r;ru; (gptpb) 

vy;bb

jPfy;y> fpdpkd;lhty> 

jPfy;y. 

388 PV00232969 ,f;kd; N`hk;]; 

fd;];l;uf; \d;]; (gptpb) 

vy;bb

,y.  218 fYJgpl;l> uhfk. 

389 PV00232970 V vd;l; V ,d;lu;ne\dy; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

193, N[k;]; gPhp]; khtj;ij> 

nfhOk;G 02. 

390 PV00232971 m`];dh ,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;bb
217, n`huz tPjp> 

mYNghKy;y> ghze;Jiw. 

391 PV00232972 kpufy; ypq;f; (gptpb) 

vy;bb
,y. 272 , nfhl;lh tPjp> 
nghuis. 

392 PV00232973 xupad; ,NdhNt\d;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 122-1C, 
,e;jpnghf;Fznfhl tPjp> 

jq;fhiy. 

393 PV00232974 j ngl; /Gl; vd;l; mf;up 

gp];ndr]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 24,D 1, gynfhy;y> 
nfq;nfhy;y. 

394 PV00232975 mf;Nuh ePl;]; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 388/1, GYf`gpl;ba> 

v`ypanfhl. 

395 PV00232976 rpl;b vf;];gu;l; (gptpb) 

vy;bb
25/N, nfh`pytj;j> 

mq;nfhl. 

gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

396 PV00232977 uq;fpup nkf;];gtu; 

nrf;fpAupl;b vd;l; 

,d;nt];bNf\d; (gptpb) 

vy;bb

,y.  493/5, khnfhy tlf;F> 
khnfhy> ,yq;if. 

397 PV00232978 Rtp]; nthl;r]; vd;l; 

[{nty;]; (gptpb) vy;bb
93, gpy;Nyt tPjp> jYnghj;j> 

ePh;nfhOk;G. 

398 PV00232979 gpupd;l; /nghnu];l; (gptpb) 

vy;bb
446 1/1, Jl;LnfKD tPjp> 

jyq;fk tlf;F. 

399 PV00232981 i`gu;]; nyg; (gptpb) 

vy;bb
,y. 307 ghujp efh;> 
NahfGuk;. 

400 PV00232982 epNfhnkl;  ghu;kh (gptpb) 

vy;bb
,y.19/2, ruzq;fhu tPjp> 

ghkd;fil> nj`ptis. 

401 PV00232983 Rtrtpa n`y;j;nfahu; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 278/2, cy;yhnghy> 

jpTyg;gpl;ba. 

402 PV00232984 GSNthl;lu; ghj;ntahu; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 950, STAGE 02, 
mDuhjGuk;. 

403 PV00232985 rpNyhd; vf;Nfh`g; 

,k;Nghu;l; vd;l; 

vf;];Nghu;l; bNubq; 

(gptpb) vy;bb

516/2 , <hpantl;ba> fsdp. 

404 PV00232986 < rP gP v]; F&g; (gptpb) 

vy;bb
,y. 202/C, jd;fyN`d> 

N`thapd;d> mtprhtis. 

405 PV00232987 fsk;G bntnyhg;gu;]; 

(gptpb) vy;bb
287- 3/2, n`tnyhf; tPjp> 

nfhOk;G 06. 

406 PV00232988 gpNah nfhupah bNul; 

iyd; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

jYnghj;jfk> fl;Lnghj;j. 

407 PV00232989 nrsghf;ah Gnuhg;gu;b 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

265 fz;b tPjp> ehNg> 

gpny];]. 

408 PV00232990 md;nkr;l; bNubq; nfh 

(gptpb) vy;bb
,y. 44A, nuhgh;l; tPjp> 
nj`ptis. 

409 PV00232991 nlhf;lu; Nuhtu; (gptpb) 

vy;bb
39/1 A, Mrphp khtj;ij> 

fSNghtpy> nj`ptis. 

410 PV00232992 Nrhy; gu;y; (gptpb) vy;bb 202/16/02 Nuhay; Ngh;s; 
fhh;ld;];> my;tp]; lTz; 

tPjpf;F mg;ghy;> n`e;jiy> 

tj;jis. 

411 PV00232993 rTj; yq;fh nkupilk; 

Nru;tpr]; (gptpb) vy;bb
,y. 14/1/C/1/1, vynty;y 
tPjp> fltPjpa> khj;jiw. 

412 PV00232994 ejP /GNshuh (gptpb) 

vy;bb
83/14, n\y;ld; [arpq;f 

khtj;ij> ntypru> uhfk. 

413 PV00232995 nkbf;rpah iy/g; 

rad;r]; (gptpb) vy;bb
,y. 487/6, U.B. tpN[Nfhd; 
khtj;ij> ehuk;ky. 

414 PV00232996 g;Yl;l]; N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 573/B, Nuhkpay; 
khtj;ij> kfh fl;Ltd> 

N`hkhfk. 

415 PV00232997 ntu;r;R N`ாy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 62/B, ghlrhiy 

xOq;if> rq;fuhk> 

rpj;jKy;y> gpypae;jiy. 

416 PV00232998 re;jU ikf;Nuh fpnul;b 

vd;l; ,d;nt];l;nkd;l; 

(gptpb) vy;bb

,y. 218/1, ngy;t+l; 
FbNaw;wk;> fy`h. 

417 PV00232999 b vk; gP gtu; 

nrhY}\d;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 500/27 A, Utd;Gu> 
mq;nfhd> mq;nfhl. 

418 PV00233000 mNuhfdh /gpAduy; 

Nru;tp]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,e;jpab tPjp> rq;fj;jhid> 

rhtfr;Nrhp. 

419 PV00233001 bNulu; N[ yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
~~n[l;tpq; `T];||> 46/26, 
etk; khtj;ij> nfhOk;G 02. 

420 PV00233002 nghgp fd;];l;uf; \d; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
32A, nfhtpq;ld; tPjp> 
kl;lf;fsg;G. 

421 PV00233003 N[ nel; xgp]; Ntu;f;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 36, fl;Ltd tPjp> 
N`hkhfk. 

422 PV00233004 v]; gp vk; ];Nlhu;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 135 gpujhd tPjp> 
fy;fKt. 

423 PV00233005 khypaj;j mNrhrpNal; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 113A 1/1 Nghjpafhd 
khtj;ij> Nghty> fz;b. 

424 PV00233006 nuapd;Nght; kpy;]; vd;l; 

Gnuhlf;l;]; (gptpb) vy;bb
,y. 32/36 rq;fuh[ 
khtj;ij> fz;b. 

425 PV00233007 jpRu Nyz;l; vd;l; N`hk; 

(gptpb) vy;bb
,y. 484/B, nfh];gyhd> 

nghypgpj;jpKf;fyhd> 

fe;jhid. 

426 PV00233008 X-Nud;Q; yq;fh 

vd;[pdpaupq; nrhY}\d;]; 

(gptpb) vy;bb

,y. 455/2/4, nfnry;tj;j> 
NfhzN`d> fltj;ij. 

427 PV00233009 ied; nghapd;l;];> 

rpNyhd; (gptpb) vy;bb
,y. 14, nrd; Nkhp]; tPjp> 

fyKy;y. fSj;Jiw. 

428 PV00233010 lgs; V.Mu; 

vd;lu;gpiwr]; (gptpb) 

vy;bb

,y. T/141/1A, QhdtpkNy 

tPjp> njkl;lnfhl tPjp> 

nfhOk;G 09. 

429 PV00233011 n`yul;l MAu;Ntj 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
H 3 fl;blk;> ifj;njhopy; 

mgptpUj;jpr; rig> 

gy;Nyfiy. 

430 PV00233012 yf;Nth rpNyhd; (gptpb) 

vy;bb
,y. 14/1, 2Mk; xOq;if> 

Rgj;uhuhk tPjp> ENfnfhl. 

431 PV00233013 gpiuk; vf;];Nghu;l;];  

vd;l; ,k;Nghu;l;]; (gptpb) 

vy;bb

ngd;njdpnfhl> ehuk;ky. 

432 PV00233014 ngd;rp N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 410/411 [d[a rpl;b 
Nkhy;> uh[fphpa. 

433 PV00233015 rPngl;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 75C, iedhklk Nkw;F> 

iedhklk. 

434 PV00233016 n`y /Gl;]; (gptpb) 

vy;bb
845/10A, njhlk;f`N`d> 

nfhj;jl;Lt Gjpa efuk;. 

435 PV00233017 v]; vy; mf;thl;bf;]; 

(gptpb) vy;bb
116/25/A, epy;rpwpfk> 
Nghgpl;ba> gKDfk. 

436 PV00233018 ntu;r;Rty; bNul; yq;fh 

(gptpb) vy;bb
,y. 9/62 6Mk; xOq;if> 

ghnfhl tPjp> ENfnfhl. 

437 PV00233019 n`g;gp v]; vd; vk; 

(gptpb) vy;bb
,y. 62/3, = Nghjpuh[uhk 

tPjp> jpTy;gpl;ba> 

nghuy];fKt. 

438 PV00233020 gpuhd;ll; kq;fp (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 616/5, vj;Js; Nfhl;Nl> 
Nfhl;Nl. 

439 PV00233021 Nggp gf;fl; (gptpb) vy;bb ,y. 33, gs;spanfhnly;y 
tpfhu khtj;ij> 

uhtj;jhtj;ij> nkhul;Lt. 

440 PV00233022 rpj;jp[a vd;l; b Nf 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 98 A, ntdpnty;nfhy> 
f`JLt> nghy;f];Xtpl;l. 

441 PV00233023 rgh nfg;gply; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
135, Fk;Gf;f`Jt tPjp> 

ghuhSkd;w tPjpf;F mg;ghy;> 

gj;juKy;y. 

442 PV00233024 v]; B V vd;[pdpaupq; 

nrhY}\d;]; (gptpb) 

vy;bb

195 mthptj;j tPjp> 

tj;jis. 

443 PV00233025 mk;gd;gpl;ba 

gpshd;Nl\d;]; ek;gu; /

Nghu; (gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 04 btprd;> fd;dfy> 
mk;Nggpl;ba (gptpb) v];Nll;> 

fypfKt efuk;. 

444 PV00233026 rhd;]; iy/g; yq;fh 

nfhnfhdl; Gnuhlf;l;]; 

(gptpb) vy;bb

~~nfhTyhty v];Nll;||> 

nfhTyhty Nkw;F> 

n`huk;Ngt> ehuk;ky. 
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gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

445 PV00233027 jptrj vbANf\dy; vd;l; 

gg;spNf\d; (gptpb) vy;bb
,y. 238A/59/1, = Rkz 

khtj;ij> fsdpKy;y> 

Ky;Nyhpaht. 

446 PV00233028 xd;iyd; mTl;yl; 

];Nlhu; (gptpb) vy;bb
60 nfd;l; tPjp> njkl;lnfhl> 
nfhOk;G- 09. 

447 PV00233029 b v]; vr; gp];nd]; 

nrhY}\d;]; (gptpb) 

vy;bb

119/A, vl;lghf`tj;j> = 

rpj;jhde;j khtj;ij> 

fl;Lthty> nghuy];fKt. 

448 PV00233030 r];Jy yq;fh (gptpb) 

vy;bb
,y. 242, fz;b tPjp> 

tj;Njfk. 

449 PV00233031 gpsndl; /gpnu\; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 239/9, fLtis tPjp> 

gpl;Lfy> khyNg. 

450 PV00233032 nrhg;lh nfahu; iyg; 

rad;]; (gptpb) vy;bb
,y. 52 aNrhjuh khtj;ij> 

nj`ptis. 

451 PV00233033 l;uPk;gps]; N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 669/9 Knyd;jpanty> 

vk;gpypgpl;ba. 

452 GA00233034 nrd;lu; /Nghu; Ntu;f;fu;]; 

vbANf\d; vd;l; 

bnua;dpq; 

,y. 23/1, = jh;kghy tPjp> 

fy;fp];]. 

453 GL00233035 ,d;nlu;ne\dy; `pAkd; 

nu];nghd;rpgpypl;B]; 

Xu;fidNr\d; (fud;B) 

ypkpnll;

,y. 51, nfhl;lh tPjp> 
nghuis. 

454 GL00233036 <fs; nfahu; bu];l; 

(fud;B) ypkpnll;
,y. 65, fz;b tPjp> 

Rz;bf;Fop> aho;g;ghzk;. 

455 PV00233037 fpns];Nfh khu;f;nfl;bq; 

(gptpb) vy;bb
26/12 rpwpky;tj;j> 
FNzngd;d> fz;b. 

456 PV00233039 vd; vd; b nrf;ul;Nlupay; 

Nru;tpr]; (gptpb) vy;bb
,y. 173/1, khgpk> 
n`a;ae;JLt. 

457 PV00233040 nuhf;nlf; Vrpah (gptpb) 

vy;bb
61/2, nrg;gy; tPjp> ENfnfhl. 

458 PV00233041 ky;gp (gptpb) vy;bb ,y. 160, ehuk;kpdpa tPjp> 
fsdp. 

459 PV00233038 ,d;nlyh ghu;kh (gptpb) 

vy;bb
,y. 14/15A - 3/1, t[pu tPjp> 
nfhOk;G 04. 

460 PV00233042 \hdP yq;fh 

nfhNkhbl;B]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 457/C, IDH tPjp> 
nfhj;jLt. 

461 PV00233043 nuhkhNdh gpn]upah 

(gptpb) vy;bb
40/3, 6Mk; xOq;if> 

tpkyhtj;j tPjp> ENfnfhl. 

462 PV00233044 gpiuk; vd;lu;nla;d;nkd;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 75, D.S. Nrdhehaf;f 
tPjp> nfhOk;G 08. 

463 FC00232980 uha; ];lhu; Nfhu;gNu\d; 

vy;Bb 
109, ,d;dh; gpsth; tPjp> 
nfhOk;G 03. 

464 PV00233045 rpafh Rg;gu; nrd;lu; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 85/1, fl;;Lthtd 
ifj;njhopy; Ngl;il> 

fl;Lthtd> N`hkhfk. 

465 PV00233046 rpq;`fpup buhd;];Nghu;l; 

vd;l; fd;];luf; \d; F&g; 

(gptpb) vy;bb

ty];Ky;y tPjp> kpj;njdpa. 

466 PV00233047 rpNyhd; N`hk;Nyz;l; 

Nru;tpr]; (gptpb) vy;bb
,y. 130, 4/8, (Nfhy;ld; 
gpsh]h)> gpujhd tPjp> 

nfhOk;G 11. 

467 PV00233049 mTuh Ner;ru; yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 36, nkh`pjPd; k];[pj; 

tPjp> kUjhid> nfhOk;G 10. 

468 PV00233050 Nahfh Rg;gu; rg;sau; 

(gptpb) vy;bb
,y.  380 ngh;F\d; tPjp> 

kl;lf;Fspa> nfhOk;G 15. 

469 PV00233051 tpd;nrd;l;]; ,d;Bupau;]; 

(gptpb) vy;bb
41. ud;rptp xOq;if> 

gk;gyg;gpl;ba> nfhOk;G 04. 

470 PV00233052 ];Nlhup N`hy;bq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 23B 1/1, ghnfhl tPjp> 
ghnfhl. 

471 PV00233053 l];fp /ng\d; (gptpb) 

vy;bb
,y. 2/2, 2C , rhh;s;]; 

;gpNs];> nj`ptis> 

,yq;if. 

472 PV00233054 n[y; /Gnuh];l; yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
57 W.A. rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G 06. 

473 GL00233055 nrNyrpad; rp];lu;]; 

Nru;tpr]; x/g; 

vk;gtu;nkd;l; (fud;B) 

ypkpnll;

AUXILIUM CONVENT, ,y. 
522/2, ntypN`d> 

nfhr;rpf;fil. 

474 PV00233056 nfz;bad; N`hk;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 205A, nfhOk;G tPjp> 

gpypkj;jyht. 

475 PV00233057 gPgs;]; bNul; yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 108, nrl;bahh; njU> 
nfhOk;G 11. 

476 PV00233058 fpup];ly; rpypfh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 108/1, 1Mk; Adpl;> 

4Mk; iky;fy; re;jp> 

KwRNkhl;il> gue;jd;> 

fpspnehr;rp. 

477 PV00233059 gpnsf;n[d; (gptpb) vy;bb 92/A, rpukrf;jp khtj;ij> 

vnfhlcad> nkhul;Lt. 

478 PV00233060 ,d;rpad; (gptpb) vy;bb 48, gphpd;]; ];l;hPl;> nfhOk;G 

11. 

479 FC00233048 NfbVlg;spA 

fd;];l;uf; \d; vy;Bb 
,y. 8/16, jygj;gpl;ba tPjp> 
ENfnfhl. 

480 GA00233061 rPl;nkd;]; mNrhrpNa\d; 

x/g; yq;fh 
,y. 52, rurtp xOq;if> 

fhry; tPjp> nfhOk;G 08. 

481 PV00233062 rpahNuh (gptpb) vy;bb ,y. 135/17, Nk[h; tpky; 
gz;lhu khtj;ij> nghkYt 

tPjp> tl;lGYt> fz;b. 

482 PV00233063 Fahuh N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 28/6, fpUy gpNs];> 

nghuy];fKt. 

483 PV00233064 l;upg;rp (gptpb) vy;bb ngukTd;l; lth;> nyty; 2> 

,y.  192/10, 9Mk; 

xOq;if> ehty tPjp> 

ehty> Nfhl;Nl. 

484 PV00233065 rkuhdh n`hl;nly; 

(gptpb) vy;bb

fk; ,Nk tj;j> `jgyhd> 

nty;n`d;nfhl> m`q;fk> 

,yq;if. 

485 PV00233066 nfhypl;b Rg;gu;khu;f;nfl; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 06, ];Nl\d; tPjp> 

fuk;igf;fhL> tTdpah.  

486 PV00233067 fpndkd;l;b ,d;lu;ne\

dy; (gptpb) vy;bb
,y. 45/6/R fsdp fq;fh 
kpy;]; tPjp> kl;lf;Fspa> 

nfhOk;G 15. 

487 PV00233068 rpNyhdpah /Gl;]; 

nkDngf;r;ruu;]; vd;l; 

b];l;upgpA+l;lu;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 21, la]; khtj;ij> 

FUe;Jtj;j> Vf;fy. 

488 PV00233069 nfhau;nrha;y;]; 

rg;];l;Nul;]; (gptpb) 

vy;bb

97/6C, nrd; nrg];jpad; 

khtj;ij> mjpfhuKy;y> 

fe;jhid. 

489 PV00233070 tpnthl; yq;fh (gptpb) 

vy;bb
187/3, fphpe;jpnty tPjp> 
ntypNthpa. 

490 PV00233071 Vrpad; wgu; 

nlf;ndhnyh[P]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 55/15, tpN[Nrf;fu 
khtj;ij> kphp`hd> 

ENfnfhl. 

491 PV00233072 ,d;f;bNkh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

Njthyaj;jpw;Fg; gf;fj;jpy;> 

nrk;ngl;l> kJuq;Fspa> 

Gj;jsk;. 

492 PV00233073 Nuhay; Nu ,d;lu;ne\

dy; (gptpb) vy;bb
,y. 41/3, khk;Gy;nfhl> 
gd;dpgpl;ba. 

493 PV00233074 gpiuk; Nrhyhu; vdu;[p 

(gptpb) vy;bb
73, nkypgd; tPjp> nfhOk;G 

11. 

gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

494 PV00233075 Xy; ifd;l;]; x/g; 

vt;upjpq; (gptpb) vy;bb
,y. 100, thry nurpld;rp];> 

thry tPjp> nfhOk;G 13. 

495 PV00233076 E}u; Nrhyhu; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
14/12A ghh;f; tPjp> nfhOk;G 

2. 

496 PV00233077 ahuh fpuPd; N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
517/1, fhyp tPjp> thj;Jt. 

497 PV00233078 ];fpy; Nfl; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
32, 2Mk; xOq;if> tdhj;j 

tPjp> fq;nfhltpy> 

ENfnfhl. 

498 PV00233079 xkhah vd;[pdpaupq; 

(gptpb) vy;bb

9Mk; nfdy; tPjp> tp[aGu> 

mDuhjGuk;. 

499 PV00233080 V.vk;.B mg;gnuy; (gptpb) 

vy;bb
101/25, KJd;nfhl> 

ngYk;k`u. 

500 PV00233081 upay;Nt vd;[pdpaupq; 

vd;l; bntnyhg;nkd;l; 

fk;gdp (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 25/2 NghUf;fKt> 

gs;Nynty. 

501 PV00233082 Xu;fdpf; mtdpA 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 127, 2Mk; jsk;> 

fpuhz;l;gh]; tPjp> 

nfhOk;G-14. 

502 PV00233083 tPupa bntnyhg;nkd;l; 

vd;l; gp];nd]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 119, 1/7, gphpd;]; tPjp> 

nfhOk;G 11. 

503 PV00233084 ntgp xrh (gptpb) vy;bb 10Mk; iky; fy;> u[tf;f> 

gyhq;nfhl. 

504 PV00233085 V Mu; ner;Ruy; 

vf;];Nghu;l;]; yq;fh 

(gptpb) vy;bb

19/C, tPnfhl> ngk;Ky;y. 

505 PV00233086 nenz];fh (gptpb) 

vy;bb
,y. 104/11, Nyf; tPjp> 
nghuy];fKt. 

506 PV00233087 nlyptup vf;];gpu]; 

nlf;ndhnyh[P]; (gptpb) 

vy;bb

18, mgy;ynfhl> khu];]d. 

507 PV00233088 v]; [P it F&g; x/g; 

fk;gdP]; (gptpb) vy;bb
158/B, 1/1, xNgNrf;fuGu tPjp> 
,uh[fphpa. 

508 PV00233089 nta;d; mf;up (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
197/3, vl;bnfn`y;fy;y> 

ntypNthpa. 

509 PV00233090 mq;fk;nghu ntj nfju 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 188/B, mq;fk;nghu ntj 

nfju> Nfhd;f];njd;d> 

fl;Lthd. 

510 PV00233091 FNshgy; Nyz;l; ru;Nt]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 35/12, nuapy;Nt tPjp> 
`pe;jyhd> ,uj;jpdGhp. 

511 PV00233092 rpNyhd; Rg;gu;khu;l; yq;fh 

(gptpb) vy;bb
,y. 12, jPufe;j khtj;ij> 

fStLKy;y> 

mk;gyhq;nfhl. 

512 PV00233093 Nkl; ,d; rpNyhd; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 377, nfhOk;G tPjp> 

FUehfy;. 

513 PV00233094 rk;gj; fpnugpf;]; vd;l; 

gpupd;lu;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

203/1A, ty;fk> KUj;jyht. 

514 PV00233095 rpNyhd; gpNah ];ig]; 

vf;];Ngh (gptpb) vy;bb
75/8, 4Mk; xOq;if> 

gpufj;jpGu> khjpnty> 

Nfhl;Nl. 

515 PV00233096 Mu; vk; V nkfh 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 131/8, 2Mk; xOq;if> 

gKDt> k`ufk. 

516 PV00233097 yq;fh <-n`y;j; (gptpb) 

vy;bb
40, mg;Jy; fg+h; fl;blk;> 

Nrh;r; tPjp> nfhOk;G 01. 

517 PV00233098 nehl; mdju; V[d;rp 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
301A 1/1, fhyp tPjp> 
nfhOk;G 03. 

518 PV00233099 I - nkf;]; nkhigy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 13,  muypa cad> 

gDfhugpl;ba> `pnjy;yd> 

,uj;jpdGhp. 

519 PV00233100 iwl; khu;f; 

nkNd[;nkd;l; (gptpb) 

vy;bb

N 12, etfk;Gu ];Nl[; 2> 

xUnfhltj;j> nty;yk;gpl;ba. 

520 PV00233101 nfhkpAdpl;b bu];l; F&g; 

(gptpb) vy;bb
,y. 78/01 Gtfuk;g tPjp> 
fjy;yd> nkhul;Lt. 

521 PV00233102 vd;j; nrg;lu; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
1/20, mk;gUg;g `ud;f`t. 

fz;b. 

522 PV00233103 Nuhay; n`upld;]; F&g; 

(gptpb) vy;bb
,y.182, rphpnrtd> 
N`thfk> fLtis. 

523 PV00233104 ]PNuh gps]; /gpl;d]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 520/4, Gjpa fz;b tPjp> 

jyq;fk> gj;juKy;y. 

524 PV00233105 v]; vd;l; gP uh[; 

Nru;tpr]; (gptpb) vy;bb
96, kzpf;$z;L NfhGu tPjp> 

aho;g;ghzk;. 

525 PV00233106 kp`pypa Ntu;y;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
238/4, = [ath;jdGu 

khtj;ij> ntypf;fl> 

,uh[fphpa. 

526 PV00233107 < A+ yq;fh vl; /Nghuk; 

(gptpb) vy;bb
,y. 25 , ngy;kTd;l; ];l;hPl;> 

2Mk; jsk;> 2A & 2B 
nfhOk;G 12. 

527 PV00233108 rpaj yq;fh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 24, 1Mk; xOq;if> 

GGJ khtj;ij> FUehfy;. 

528 PV00233109 Nfhl; vy; Nf (gptpb) 

vy;bb
55C f`d;njhl;l tPjp> 

gpl;Lfy> khyNg. 

529 PV00233110 nkf;yd;]; (gptpb) vy;bb ,y. 87, gs;spatj;j tPjp> 
tj;jis. 

530 PV00233111 I gp vd; bNubq; (gptpb) 

vy;bb
372/10, k`u rpiwr;rhiy 

tPjp> uhfk. 

531 PV00233112 ngu;y; nlf; vd;[pdpaupq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
64/A, jpTy;gpl;ba tPjp> 
ngy;yd;tpy> nghuy];fKt. 

532 PV00233113 x/gu;];.vy;Nf (gptpb) 

vy;bb
750/7, Nruk; gpNs];> 

Nfhl;Nl tPjp> ,uh[fphpa. 

533 PV00233114 jg;uNgd; [{nty;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
fpof;Ff; NfhGuk;> 11/3, 
nky;Nghh;d; n`a;l;];> ,y. 
24, nky;Nghh;d; mtd;a+> 

nfhOk;G 04. 

534 PV00233115 \z;Kfk; bNulu;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 04, fe;jrhkp Nfhtpy; 
tPjp> tTdpah. 

535 PV00233116 Iyd;l; lr; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 10, frg;gh tPjp> 
fSNghtpy> nj`ptis. 

536 PV00233117 fpl;]; nrd;lu; khyNg 

(gptpb) vy;bb
47/2 Gjpa fz;b tPjp> 

nfhj;jyhty> fLtis. 

537 PV00233118 g;nud;bl;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 494/9, 5Mk; xOq;if> 

,uh[fphpa tPjp> ,uh[fphpa. 

538 PV00233119 x]p yq;fh bNubq; 

(gptpb) vy;bb
146/113, ry;ky; gpNs];> 

kj;Njnfhl. 

539 PV00233120 ml;upahbf;]; FNshgy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 72/1/10, fg;GN`dtj;j> 

gz;lhutj;j> fk;g`h. 

540 PV00233121 `gpl]; /gpnu\; (gptpb) 

vy;bb
449/27, xNuQ;gpy; ];Nll;> 

,`y gpad;tpy> fltj;ij. 

541 PV00233122 G Nuhnfhk; 
nlf;ndhnyh[P]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 90, Nrh; rpw;wk;gyk; V 
fhh;bdh; khtj;ij> nfhOk;G 

02. 

542 PV00233123 rP.V.tP.buhd;];Nghu;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. B4,1/10, kp`pe;Jnrd;Gu> 

Ng];iyd; tPjp> nfhOk;G 

09. 

543 PV00233124 mdpfh khu;nfl;bq; 

(gptpb) vy;bb
,y. 406, = rq;fuh[ 

khtj;ij> nfhOk;G 10. 

gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

544 PV00233125 nlhl;fh (gptpb) vy;bb ,y.  267/2A, nrd; Nkhp]; 

tPjp> vz;NluKy;y> tj;jis. 

545 PV00233126 vbrd; Gnuhn[f;l;]; vd;l; 

nku;rd;l; (gptpb) vy;bb
,y. 32, tyfk;gh khtj;ij> 

nghUgd tPjp> ,uj;kyhid. 

546 PV00233127 biyl; bnuty;]; (gptpb) 

vy;bb

4Mk; iky; fy;> ntypkl 

tPjp> jpfdnjd;d> 

gz;lhutis. 

547 PV00233128 ,d;];l;bbl; x/g; 

gp];nd]; vd;l; ,d;/

Nghu;Nk\d; 

nlf;ndhnyh[p nrd;lu; 

(gptpb) vy;bb

,y. 249, nghy;tj;j> 
FzNrf;fu khtj;ij> 

`pk;Gl;lhd> Ky;Nyhpah 

Gjpa efuk;. 

548 PV00233129 xu;rhu;l; N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 10, n`tnyhf; gpNs];> 

nfhOk;G 05. 

549 PV00233130 ^ tpq;]; nrf;fpAupl;b 

Nru;tp]; (gptpb) vy;bb
15A,  = Njthde;j 

khtj;ij> jphpthtd;nfl;ba> 

,uj;jpdGhp. 

550 PV00233131 nunthyPg; N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
fpof;Ff; NfhGuk;> 11/3, 
nky;Nghh;d; n`a;l;];> ,y. 
24, nky;Nghh;d; mtd;a+> 

nfhOk;G 04. 

551 PV00233132 naa; ];^bNah vd;l; 

Gnuhlf; \d;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 29/C, rpak;gyhgpl;ba 
tPjp> `Pu];]fy> fz;b. 

552 PV00233133 rp];l;uh b[pl;ly; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 273/B/15, fltj;ij 

tPjp> fNzKy;y. 

553 PV00233134 mj;uP Gnuhlf; \d;]; 

yq;fh (gptpb) vy;bb
,y.1006, Stage 2 
mDuhjGuk;. 

554 PV00233135 kjp fyu;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
10, KUNfrh; xOq;if> 

ey;Y}h;> aho;g;ghzk;. 

555 PV00233136 rpNyhd;rp Xtu;rP]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 105, nfhOk;G tPjp> 

ehuk;ky. 

556 PV00233137 bNul; Ntt;]; ,d;lu;ne\

dy; (gptpb) vy;bb
mg;ghh;l;kd;l; ,y. 1208, ,y. 
57, thh;l; gpNs];> nfhOk;G 

07. 

557 PV00233138 lg;spA bNul; vd;l; 

vf;];Nghu;l;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 60/1, epf;fNg tPjp> 
nj`ptis. 

558 PV00233139 nkhlu;d; FNuhtu;]; vd;l; 

Gnuhnrru;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 117, nfh];tj;j tPjp> 

ehty> ,uh[fphpa. 

559 PV00233140 gpf; nr\d; (gptpb) vy;bb 392/10 gjd;tj;j> nfhj;jLt. 

560 PV00233141 gpf; l;uPk; N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 81, ypadNf khtj;ij> 

ngytj;j> gj;juKy;y. 

561 PV00233142 nghgp ,d;l];l;uP]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 227, ehk;GYt> g];ahy. 

562 PV00233143 nt];l; vf;];gu;l;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 412/2'A , 1Mk; 

xOq;if> neJd tPjp> 

fNzKy;y. 

563 PV00233144 nrha;]; /Gl;]; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

31/1, khtj;j tPjp> 
twf;fhKw> cf;Ftis> 

khj;jis. 

564 PV00233145 kQ;R n[k;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

11Mk; iky; fy;> 

nkhduhfy tPjp> Gj;js. 

565 PV00233146 fuhN]h GS (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
nyty;  26 & 34, fpof;Ff; 
NfhGuk;> cyf th;j;jf 

ikak;> vr;ryd; rJf;fk;> 

nfhOk;G  00100, ,yq;if. 

566 PV00233147 vd; vd; Mu; yq;fh 

(gptpb) vy;bb
,y. 43 ePh;j;Njf;f tPjp> 
njkl;lnfhl> nfhOk;G 09. 

567 PV00233148 tpq;]; nghypku; 

,d;l];l;uP]; (gptpb) 

vy;bb

fpNug; ,wg;gh; njhopw;rhiy> 

Nyte;Jt> kj;Jfk. 

568 GA00233149 mfNg /gTd;Nl\d; ,y. 69C, `{Yjhnfhl tPjp> 

fy;fp];]. 

569 PV00233150 fpA nel; b[pl;ly; (gptpb) 

vy;bb
,y. 322/16, cj;Jtd;fe;j 

tPjp> jytj;Jnfhl. 

570 PV00233151 mUfk; ,d;lu;ne\dy; 

F&g; (gptpb) vy;bb
#6/7, ngd; lth;> ,y. 28 
uhkfpU\;z tPjp> nfhOk;G 

06. 

571 PV00233152 ngl;Ldh FNshgy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 71, kj;JkNftj;j> 
fq;nfhltpy> ENfnfhl. 

572 PV00233153 gpf; I (gptpb) vy;bb 190/ 2 k`Gj;fKt> 

mq;nfhl. 

573 PV00233154 v]; vk; rP N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
29, nfhydp> gyj;fKt> 

nfn`y;gd;dy. 

574 PV00233155 B [P FNshgy; bNubq; 

(gptpb) vy;bb
18/2, Nrdhehaf;f khtj;ij> 

ty`d;Jt. 

575 PV00233156 nkhnlyp];lh `T]; 

(gptpb) vy;bb
,y.  66/3, vygpl;bty> 
v`yNg tPjp> uhfk. 

576 PV00233157 nkf;ntu;f; (gptpb) vy;bb 188/2 , n`d;gpl;bnfju tPjp> 

kujf`Ky. 

577 PV00233158 irdh rpl;b 

fd;];l;uf; \d; vd;l; 

vd;[pdpaupq; (yq;fh) 

fk;gdp (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

2/4, Rg;gphpah; N`hk;];> ,y. 

29> b nghd;Nrfh tPjp> 

nfhOk;G 05. 

578 PV00233159 nfd;nyhl; (gptpb) vy;bb = Njthde;j khtj;ij> 

gk;Ngnfhl> njhlq;nfhl. 

579 PV00233160 n`hl;nly; Nfhy;ld; 

gpNs]; (gptpb) vy;bb
,y. 85/5, Njthytj;j> 
epf;fntul;ba. 

580 PV00233161 mf;upnyd;]; mf;Nuh 

nrhY}\d;]; (gptpb) 

vy;bb

128/4 Kjyhk; xOq;if> 

rpwpy; N[d;]; tPjp> 

ghze;Jiw. 

581 PV00233162 ghu;l;b Nfhu;zu; (gptpb) 

vy;bb
112/11 gphpd;]; tPjp> nfhOk;G 

11. 

582 PV00233163 `k;]; yq;fh bNubq; 

(gptpb) vy;bb
,y. 221/B, gs;spthry; tPjp> 
fy;`pd;d> fz;b. 

583 PV00233164 bnuty; Nlhf; fsk;G 

(gptpb) vy;bb
273, nthf;N\hy; tPjp> 

nfhOk;G 02. 

584 PV00233165 rPNg]; nkupilk; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
500E, ePh;nfhOk;G tPjp> 

jz;Lfk> [h-vy. 

585 PV00233166 Rkp nkhl;Nlh bNulu;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

5Mk; xOq;if> nfhytj;j> 

clkpl;l> ntahq;nfhl. 

586 PV00233167 nfhNyhdpay; kPbah 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 545/D 1/1, = rq;fuh[ 

khtj;ij> nfhOk;G 10. 

587 PV00233168 rP gp vf;];Nghu;l; vd;l; /

Nghu;tbq; (gptpb) vy;bb
121/52, nrd; jpNurh 
khtj;ij> tst;tj;j> 

fe;jhid. 

588 PV00233169 ];ngf;rd; nrhg;l;ntahu; 

nrhY}\d;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 02, tpj;ahy gpNs];> 

khj;jis. 

589 PV00233170 nktpRU N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 236/B/2, m`yNg tPjp> 

ePyk;k`u> nghuy];fKt. 

590 PV00233171 mf;r]; ,d;lu;ne\dy; 

nfhd;fpuPl; (gptpb) vy;bb
,y. 36, khgpl;bfk v];Nll;> 

k`njdpa> mkpjphpfy. 

591 PV00233172 V N[ mf;Nuh rpNyhd; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
63A, gukhde;j tpfhu 
khtj;ij> nfhOk;G 13. 

592 PV00233173 nfz;b ngf;Nf[pq; yq;fh 

(gptpb) vy;bb
,y. 60, rhk cad> 

Fz;lrhiy> fz;b. 
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gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

593 PV00233174 ntyp Nfu;s; (gptpb) 

vy;bb
,y. 47/6, 1Mk; xOq;if> 

nkjntypf;fl tPjp> 

,uh[fphpa. 

594 PV00233175 Njthrp N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
103, gpujhd tPjp> tl;ltis. 

595 PV00233176 tP gp nkbf;fy; (gptpb) 

vy;bb
,y. 130, K`e;jpuk; 

ehuhadhh; tPjp> ( K.K.S tPjp) 
Rd;dhfk;.

596 PV00233177 Idh ,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;bb
131/A, gs;spthry; tPjp> 
FUnfhl> mf;Fwiz. 

597 PV00233178 tP nfahu; nrhY}\d;]; 

(gptpb) vy;bb
863/2,  nuhgh;l; Fzth;jd 

khtj;ij> jyq;fk tlf;F> 

khyNg. 

598 PV00233179 mf;Nuh Xu;fdpad; (gptpb) 

vy;bb
87, ntypN`d> 

nfhr;rpf;fil. 

599 PV00233180 rf;nrd;Nlh (gptpb) vy;bb ,y. 19, ghlrhiy xOq;if> 

fk;GWgpl;ba. 

600 PV00233181 tP vd; v]; Rg;gu; 

Nru;tp]; (gptpb) vy;bb
,y. B-16, tpNrl 
nghUshjhu epiyak;> 

fy;gpl;ba tPjp> Eiur;Nrhiy. 

601 PV00233182 n[g;kh]; (gptpb) vy;bb ,y. 119/1, ntyp`pe;j> 

nfg;gpl;btyhd> mst;t. 

602 PV00233183 j jPga (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 47/72, ngNuuh 
khtj;ij> jyq;fk njw;F> 

gj;juKy;y. 

603 PV00233184 nrhypuh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
92/1 ];lNghh;l; mtd;a+> 

nfhOk;G 06.

604 PV00233185 n`g;gp vt;up Nl bnuty; 

(gptpb) vy;bb
,y. 316, fhyp tPjp> nfhOk;G 

03. 

605 PV00233186 n`y uj;ehaf;f xR 

(gptpb) vy;bb
,y. 303, vjd;Ltht tPjp> 
Nguhjid. 

606 PV00233187 nud;]; /G+l;ntahu; 

(gptpb) vy;bb
,y. 74, gpyhty tPjp> 
FNzgd;d> fz;b. 

607 PV00233188 j /ghu;k; uPNrhu;l;]; 

fnyf; \d; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

34, thh;l; gpNs];> nfhOk;G 

07. 

608 PV00233189 nky;];nlf; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 94, Xh;fpl; eptr> 
jyhN`d> khyNg. 

609 PV00233190 mD\h bNubq; (gptpb) 

vy;bb
46/8 J, mk;gf`h re;jp> 

nfhj;jLt. 

610 PV00233191 rpNyhd; nfu;dy;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 212, Rfj khtj;ij> 

njyJu> [h-vy. 

611 PV00233192 nya;b /ng\d; (gptpb) 

vy;bb
,y. 01, [ae;jp khtj;ij> 

vnfhlcad> nkhul;Lt. 

612 PV00233193 fpuTd;l; jpaup (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
68, ];lNghh;l; mtd;a+> 

nfhOk;G 06.

613 PV00233194 GS X\d; ,d;irl;]; 

(gptpb) vy;bb
1/3, Nk[h; rNke;jpu gpurhj; 
tpf;fpukuj;d khtj;ij> 

uhtj;jhtj;j> nkhul;Lt. 

614 PV00233195 ,d;lu;ne\dy; 

nfh];nkl;nlhnyh[p 

vd;l; l;iunfhnyh[p 

fTd;rpy; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y.11, = jh;kghy 

khtj;ij> m];fphpa> fz;b. 

615 PV00233196 V];l; Nfh];l; bNubq; 

(gptpb) vy;bb
,y. 234/1Mk; jsk;> fz;b 

tPjp> ,Yf;Nfnty> NtTl.

616 PV00233197 rpNyhd; nyh[p];bf;]; 

vd;l; gp];d]; 

nrhY}\d;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 195/1A, nfh];f`tj;j 

khtj;ij> kygy;y> 

gd;dpgpl;ba. 

617 PV00233198 re;Jd; nug;up[;Nu\d; 

vd;[pdpaupq; (gptpb) 

vy;bb

,y. 93/6 B, fz;b tPjp> 

fphpgj;nfhl. 

618 PV00233199 vk;ngu;];l; 

,d;nt];l;nkd;l; (gptpb) 

vy;bb

,y. 17/A/4, nrd; me;jdP]; 

khtj;ij> fDtd> [h-vy. 

619 PV00233200 Nehu;j;gTd;l; fd;ry;bq; 

(gptpb) vy;bb
87/3 ehye;;jhuhk tPjp> 
gj;jpuhnfhl> k`ufk. 

620 PV00233201 nghd;`u; kPbah (gptpb) 

vy;bb
6C, Fzuj;d rJf;fk;> 

tduj;d tPjp> fSNghtpy> 

nj`ptis. 

621 PV00233202 xl;Nlhdpf;]; vd;[pdpaupq; 

(gptpb) vy;bb
,y. 274/3A, khnfhy 
njw;F> khnfhy. 

622 PV00233203 nlhyp];.vy;Nf (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 145A = ruzq;fu tPjp> 

nj`ptis. 

623 PV00233204 rpNyhd; nf\{ /Gl;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 564/1, ,`y fuk;Ng> 

tPunghf;Fz> gpq;fphpa. 

624 PV00233205 n`g;gp kTd;l;ld; yq;fh 

(gptpb) vy;bb
,y.  136/1A, ,rpgj;jhd 
khtj;ij> nfhOk;G 5. 

625 PV00233206 kd;nr];lu; bNubq; 

Nfhu;gNu\d; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 181/V4, Nfhj;jkp 
fhh;ld;];> Nfhj;jkp tPjpf;F 

mg;ghy;> ,uh[fphpa. 

626 PV00233207 ];khu;l; ig (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
213/71A = rj`k; 

khtj;ij> khspfhtj;ij> 

nfhOk;G 10. 

627 PV00233208 kJ\q;f `hu;l;ntahu; 

(gptpb) vy;bb
,y. 01, Ntunfhltj;j> 
khnghl;Ltd> te;Juk;g. 

628 PV00233209 epAkhu;f; F&g; xg; 

fk;gdP]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

715M, nksz;bad;N`hy; 

v];Nll;> mk;gyd;tj;j> fhyp> 

,yq;if. 

629 PV00233210 gpiwl; mf;th (gptpb) 

vy;bb
2998, Gjpa fhyp tPjp> 
vnfhlcad> nkhul;Lt. 

630 PV00233211 nrhyp]; etpl;lh]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
635/3/C, gdhnfhl> 
N`hkhfk. 

631 PV00233212 rpNyhd; vf;]; 

Nfhu;gNu\d; (gptpb) 

vy;bb

159/B/3, FUe;Jtj;j> 
KUj;jyht> fz;b. 

632 PV00233213 v]; b Nyd;l;];Nfg;gpq; 

vd;l; Ngtpq; birdu; 

(gptpb) vy;bb

,y. 323/3, kahd tPjp> 
Ntun`u> nghuy];fKt. 

633 PV00233214 V. gp. vd;[pdpaupq; 

nrhY}\d;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 20, fhrpk; xOq;if> 

Gj;jsk;. 

634 GL00233215 tsKld; tho itg;Nghk; 

(fud;B) ypkpnll;
,y. 174, fhe;jp fpuhkk;> 
Nfhztpy;> fpspnehr;rp. 

635 PV00233216 mtpe;uh fd;];l;uf; \d; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
23A, fhry; xOq;if> 

nfhOk;G 4. 

636 PV00233217 ad;nlf; yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 65B al;ltj;j> 
khj;jis. 

637 PV00233218 mt];bNyh (gptpb) 

vy;bb
16b 2Mk; xOq;if> 

nj`ptis. 

638 PV00233219 lf;dpah (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
168/11, nfhyd;dht tPjp> 
nfhyd;dht. 

639 PV00233220 mu;g;gzk; Gl;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 130/5A, gpjh ngdbf; 
[ajpyf;f khtj;ij> 5Mk; 

xOq;if> gyfy tPjp> 

n`e;jiy> tj;jis. 

640 PV00233221 fsk;G mYkpdpak; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 59/4, nkjntypf;fl 
tPjp> ,uh[fphpa. 

641 PV00233222 vd; v]; Nf 

nrf;ul;Nlupay; Nru;tpr]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

3Mk; jsk;> ajhkh fl;blk;> 

fhyp tPjp> nfhOk;G 03. 

gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

642 PV00233223 Nth/g; mf;flkp fsk;G 

(gptpb) vy;bb
42, gpujpgpk;ghuhk tPjp> 
fSNghtpy> nj`ptis. 

643 PV00233224 upr;ru;l; fpuPd; Mu;Nfl; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 659/B, ty;fk> ky;thd. 

644 PV00233225 nkj;Jkpyh ,d;gpdpl;b 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y.  28/4, tpe;JUNftj;j> 
Fz;lrhiy. 

645 PV00233226 n`tpf;l]; (gptpb) vy;bb ,y. 20/10, tpj;ahh;j;j 
khtj;ij> fz;b. 

646 PV00233227 $k;gpNah N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y.  6/18, gpufj;jpGu> 
khjpnty> Nfhl;Nl. 

647 PV00233228 ];lhu;bk;gu; vd;lu;gpiw]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 137-141, gUj;jpj;Jiw 

tPjp> aho;g;ghzk;. 

648 PV00233229 gpNah N]hd; [{ntyup 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
123/A7, nrl;bahh; njU> 
nfhOk;G 11. 

649 PV00233230 nlhg; rpNyhd; Gnuhg;ng\

dy;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 545/2/C, mj;JUfphpa 

tPjp> khyNg. 

650 PV00233231 rju;d; yq;fh 

nlf;ndhnyh[P]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 15, ikj;jphpfk> 

`k;ghe;njhl;l. 

651 PV00233232 I B ghu;l;du;]; 

nlf;ndhnyh[P]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

693/2 vut;ty> gd;dpgpl;ba. 

652 PV00233233 n`k;Nghu;l;]; fk;gdp 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 85, Mh;r; gp\g; 

epf;fnyh]; khtj;ij> 

ePh;nfhOk;G. 

653 PV00233234 rP Mu; ,nyf;l;upf;fy; 

gpyk;gpq; vd;l; 

fd;];l;uf; \d;]; (gptpb) 

vy;bb

j 3/3 vy;tpl;bfy njhlh;khb> 
nfhOk;G 08. 

654 PV00233235 MAu;jhuh n`y xR 

`y (gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 326/3, Gjpa fz;b tPjp> 

khyNg. 

655 PV00233236 /g;uPnkhd;l; fd;ry;bq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 40/7, Gy;yh;]; xOq;if> 

nfhOk;G 07. 

656 PV00233237 Nltpl; gPup]; rpl;b 

bntnyhg;nkd;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 120, 120A, gd;dpgpl;ba 
tPjp> gj;juKy;y. 

657 PV00233238 yq;fh wgu; Nlha;]; 

fk;gdp (gptpb) vy;bb
345/6A, Jl;LnfKD 

khtj;ij> gl;la re;jp> 

fsdp. 

658 PV00233239 nfhy;tpd; vd;l; fk;gdp 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 12/7/A `kd;nfhl tPjp> 

fl;Lf];njhl;l. 

659 PV00233240 [pNahuPr; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 7/3, &gd; gPhp]; 

khtj;ij> fSNghtpy> 

nj`ptis. 

660 PV00233241 tP Nf ,k;Nghu;l;]; vd;l; 

vf;];Nghu;l;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 305, FRk;tpyh> U`{Z 

hpjpafk> mk;gye;njhl;l. 

661 PV00233242 [pd;rh Nyd;l;]; vd;l; 

,d;nt];l;nkd;l;]; 

(gptpb) vy;bb

,y. 1365, Gj;jsk; tPjp> 
ntNyfNd> kh];nghj;j> 

FUehfy;. 

662 PV00233243 Mu; b gP nkl;ly; fpu\u; 

vd;l; vd;[pdpaupq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.  593/34, vf;fKj;J 

khtj;ij> gpl;bgd efuk;> 

N`hkhfk. 

663 PV00233244 gP v]; Nf N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 268/2, Rfj gpNs];> 

Rjh;rd khtj;ij> khyNg. 

664 PV00233245 Nkhuh FNshj;jpq; (gptpb) 

vy;bb
245/1 gsspatj;j> 
jpk;gphpf];nfhl;Lt. 

665 PV00233246 ];nlf; ];Ng]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 228, gioa fhyp tPjp> 

nfhuf;fnghy> ghze;Jiw. 

666 PV00233247 j Nfhu; /gpl;d]; (gptpb) 

vy;bb

03Mk; jsk;> ,y. 487> Gjpa 

fhyp tPjp> nfhuy;ynty;y> 

nkhul;Lt. 

667 PV00233248 gp [P tP N`hy;bq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 77, iyl; `T]; tPjp> 

Nfhl;il> fhyp. 

668 PV00233249 Mu; gp vd; 

nyh[p];l;bf;]; fk;gdp 

(gptpb) vy;bb

fr;rp aha tPjp> ntbfy> 

uzhy. 

669 PV00233250 lakd;l; yPf; ntd;r;ru;]; 

(gptpb) vy;bb
nyty; 4B2, rpl;b vl;[; 
nurpld;rp];> fsdp. 

670 PV00233251 epye;jp Gnuhlf;l;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 424, ifj;njhopy; 

tyak;> jk;Gj;Njfk. 

671 PV00233252 FUg;G Mur;rp Nkhl;lu;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 103, Nfhtpd;d> 
Md;bmk;gyk. 

672 PV00233253 Ngg;gu;Ntu;f;]; 

vbl;Nlhupay; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 93E, fpuhk rq;th;jd 
khtj;ij> nghy;tj;j> 

gd;dpgpl;ba. 

673 PV00233254 nghapd;l; x/g; nfg;gpl;ly; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
310, Njrpq;f khtj;ij> 

jyq;fk tlf;F> ngytj;j> 

gj;juKy;y. 

674 PV00233255 v]; [P bu];l; 

,d;nt];l;nkd;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 184/1, 80 Vf;fh;> 
vg;gpl;lnfhl> Jd;fk. 

675 PV00233256 ];khu;l; rg;Nghu;l; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 473/20 E, ky;tj;j tPjp> 
Nguf]; re;jp> gpafk. 

676 PV00233257 nkdhuh fd;];l;uf; \d; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 396, G. N[hh;[; Mh; b 

rpy;th khtj;ij> nfhOk;G 

01. 

677 PV00233258 fpu/igl; kTd;ld; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 159 fpd;rp tPjp> 
nfhOk;G 07. 

678 PV00233259 rpNyhd; ner;R+uy; l;uPl;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 266/18, nrj;nrtd> = 

Rfj;jhuhk tPjp> jy;Jt> 

mtprhtis. 

679 PV00233260 fpsPd; ,d;itl; (gptpb) 

vy;bb
,y. 340, ghlrhiy 

xOq;if> fygYtht> 

,uh[fphpa. 

680 PV00233261 v];.<.I Nfhu;gNul; 

,d;lu;ne\dy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 105 fsdpKy;y> 

Ky;Nyhpah Gjpa efuk;. 

681 PV00233262 mNkrd; upay; v];Nll; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
45/25 Rth;dh tPjp> 
n`tnyhf; lTd;> nfhOk;G 

00600

682 PV00233263 fhapy; vd;[pdpaupq; 

(gptpb) vy;bb
,y. 1/617, nfhOk;G tPjp> 

,uj;jpdGhp. 

683 PV00233264 re;jypa upNrhu;l; vd;l; 

];gh (gpiuNtl;) ypkpnll;

fy;nghj;jN`d> ts;spnty> 

fTLngnyy;y> khj;jis. 

684 PV00233265 A+Nuhypq;f; nuf;&l;nkd;l; 

(gptpb) vy;bb
7A , rk;dh; gpNs];> nfhOk;G 

08. 

685 PV00233266 uptu; itl; fpuidl; vd;l; 

khu;gy;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

451-1/1, rpwpkhNth 
gz;lhuehaf;f khtj;ij> 

nfhOk;G 14. 

686 PV00233267 j nrd;Rtup ,d;lu;ne\

dy; (gpiuNtl;) ypkpnll;
97/10, fhyp tPjp> 
nj`ptis. 

687 PV00233268 j / igd];l; lr; (gptpb) 

vy;bb
265 D 3, ];Nld;yp 

jpyf;fuj;d khtj;ij> 

ENfnfhl. 

688 PV00233269 `py; Nfhl;]; gpuPbq; 

/ghu;k; (gptpb) vy;bb
,y. 147/ A, nfhlnghy tPjp> 
khj;jis. 

689 PV00233270 l;nua;dpq; ,d;];bbAl; 

x/g; n`hyp];bf; 

nkbrpd; (gptpb) vy;bb

,y. 31/2, n`d;nty> 

Fz;;lrhiy> fz;b. 

gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

690 PV00233271 j] td; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 02, Riykd; nlu];> 

[htj;j tPjp> nfhOk;G 05. 

691 PV00233272 mf;ntd;r;ru; Fnuhg;]; 

vd;l; Nru;tpr]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 1009/40/1 ehf`Ky;y 

tPjp> ngytj;j. 

692 PV00233273 j v];nly; FNshgy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 609/16A,  gpafk tPjp> 
ngj;jpahnfhl> fsdp. 

693 PV00233274 gpy;nlf; fd;];l;uf; \d; 

(gptpb) vy;bb
,y. 67, nfdy; tPjp> 
ePh;nfhOk;G. 

694 PV00233275 fkh yq;fh (gptpb) vy;bb ,y. 9/4,  fYnty tPjp> 

g`y ,k;Gy;nfhl. 

695 PV00233276 nry;tuh[; [{nty;yup 

nkDgf;r;ruu;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

751/B, GSnkd;lhy; tPjp> 

nfhOk;G 15. 

696 PV00233277 nrud;bg; nkDngf;r;ru]; 

vd;l; Nru;tpr]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 367/2, fhyp tPjp> 
,uj;kyhid. 

697 PV00233278 `Pyq; v]; vy; (gptpb) 

vy;bb
400/2 jytj;Jnfhl tPjp> 
gpl;lNfhl;Nl. 

698 PV00233279 fugpQ;rh ];^bNah 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

fugpQ;rh ];^bNah> 2Mk; 

jsk;> nkf;yud;]; fl;blk;> 

,y. 123> ngsj;jhNyhf;f 

khtj;ij> nfhOk;G 04. 

699 PV00233280 Utd; Nufh fd;ry;ld;rp 

(gptpb) vy;bb
119, mf;FNunfhl tPjp> 

ngytj;j> gj;juKy;y. 

700 PV00233281 V vd;l; v]; Gnuhg;gu;b 

bntnyhg;gu;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 67/3, jpNurh khtj;ij> 

hpyTy;y> fe;jhid. 

701 PV00233282 nknkhuP-nfh ,d;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
351/A/10, gphpd;];ld; ghh;f;> 

uj;njhYfk tPjp> 

uj;njhYfk. 

702 PV00233283 kpl;Nyd;l; xl;Nlh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
3/2 tp[a khtj;ij> 4Mk; 

xOq;if> jyhN`d> 

khyNg. 

703 PV00233284 ntypndf;]; khu;f;nfl;bq; 

(gptpb) vy;bb
145/A 1 Ntnty;yfhu> 
nghy;yj> fNzKy;y. 

704 PV00233285 nrnud;bgpl;b ntypfk 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 297, fy;Njuk;tj;j> 
ngyd> ntypfk. 

705 PV00233286 nef; ];ru; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 187, Gj;jsk; tPjp> 
FUehfy;. 

706 PV00233287 mau;d;];By; gpy;lu;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 16, Nrhdfj; njU> 
rpyhgk;. 

707 PV00233288 yq;fh Gnuhn[f;l;]; 

upNrhu;r]; fk;gdp 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 145/A 2, ft;jhd tPjp> 
nj`ptis. 

708 PV00233289 lakh]; ,ntd;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 20200, gpd;dnfhy;y> 
Njhl;l gq;fsh> jyhj;JXah. 

709 PV00233290 Atu; FNshgy; 

fd;ry;ld;l;]; (gptpb) 

vy;bb

455/8  uj;njhYt> 

uj;njhYfk. 

710 PV00233291 vd;l; rpNyhd; mnrd;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
175, fpd;rp tPjp> nfhOk;G 07. 

711 PV00233292 Nku;[; mNrhrpNal;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 17/2, fltj;j tPjp> 
ngytj;j> gj;juKy;y. 

712 PV00233293 rnyhd; mr;rpdp khurpq;f 

(gptpb) vy;bb
,y. 136B nfhOk;G tPjp> 

uj;jdk;gpl;ba> nghuy];fKt. 

713 PV00233294 ];khu;l; Nfhl;]; 

nlf;ndhnyh[P]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

J/1/3, rhkGu Mh;Ndhy;l; 

uj;ehaf;f khtj;ij> 

nfhOk;G 10. 

714 PV00233295 Xgd; mg; (gptpb) vy;bb 292/32, RJneYk; khtj;ij> 

jpk;gphpf];nfhl;Lt> 

ePh;nfhOk;G. 

715 PV00233296 IbahNgy; (gptpb) vy;bb ,y. 132/4, fphpju re;jp> 
fg;Gnfhl. 

716 PV00233320 nehn]hkp FNshgy; 

(gptpb) vy;bb
,y. 25/1, nghy;tj;j> 
Fz;lrhiy> fz;b. 

717 PV00233297 Xuh I B nrhY}\d;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 163/1, Jl;LnfKD 

tPjp> nfh`{tiy> 

ENfnfhl. 

718 PV00233298 V.vk;.Nf rpNyhd; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 584/3, nghuYntt> 

nfNga;fNd. 

719 PV00233299 nrhg;l; iyg; ,d;lu;ne\

dy; (gpiuNtl;) ypkpnll;
DV2/3/R, tpf;Nlhhpah 
gpNs];> nfhOk;G 08. 

720 PV00233300 epy;y gpshd;Nl\d; 

(gptpb) vy;bb
,y. 293, gl;lye;j> 
ngy;kLy;y. 

721 PV00233301 f[Nf\u N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 181/1, jp];]khtj;ij> 

fytpytj;j> N`hkhfk> 

,yq;if. 

722 PV00233302 epA  nrhq;fpq; bq; bq; 
yq;fh rpnkd;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 25, = rj;jh;k 

khtj;ij> nfhOk;G 10. 

723 PV00233303  nlf;fhUk; yq;fh 
(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 51, kjpd;dhnfhl tPjp> 
,uh[fphpa. 

724 PV00233304 gpNukjhr];  mf;up 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y.  75/7,  thh;l; gpNs];> 

nfhOk;G 07. 

725 PV00233305 j nfhd;\pa]; 

vf;];Nrd;Q; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 260/1 nlhhpq;ld; 
mtd;a+> nfhOk;G 05. 

726 PV00233306 vf;];g;Nuh rpNyhd; 

vd;lu;gpiwr]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 233, FUehfy; tPjp> 
ge;jht> nghy;f`nty. 

727 PV00233307 /gpy;k; mntdpA 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
45/28,1/1 ];th;dh tPjp> 

n`tnyhf; lTz;> nfhOk;G 

06. 

728 PV00233308 ];ghu;f; Gf;fPg;gpq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 40/12/E, 2Mk; xOq;if> 

fg;Gtj;j> [h-vy. 

729 PV00233309 nly;gp]; gp];nd]; 

nrhY}\d;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 90/10, c];tj;j tPjp> 

k`tpy> ghze;Jiw. 

730 PV00233310  irndhnlf; nrhg;l;ntahu; 

nrhY}\d;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 407/24 A1, rkfp 
khtj;ij> cl`Ky;y> 

ENfnfhl. 

731 PV00233311 rpNyhd; nfhg;gp Ngg;gu;]; 

(gptpb) vy;bb
212/3/D mk;gf]; re;jp> 

fphptj;JLt. 

732 PV00233312 FNshgy; vbANf\d; 

myhad;]; (gptpb) vy;bb
,y. 08, f[gh gpNs];> 

nfhOk;;G 06. 

733 PV00233313 gpypad; Nfhu;g; (gptpb) 

vy;bb
,y. 21/7, mNguj;d 

khtj;ij> nghuy];fKt. 

734 PV00233314 mtpnahdpf;]; 

vahu;Ntt;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 5/1, 415, nfhl;lh tPjp> 
,uh[fphpa. 

735 PV00233315 B vd; Nf tpN[ul;d 

vd;[pdpaupq; (gptpb) 

vy;bb

,y. 558/3, clKy;y tPjp> 

gj;juKy;y. 

736 PV00233316 rd;Nly; nrj;Njh (gptpb) 

vy;bb
,y. 18/C, Mtr tPjp> 

nf];ght> gpypae;jiy. 

737 PV00233317 rpNyhd; mf;Nuhgp]; 

,d;lu;ne\dy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

216/12, fPdf`tj;j> 

mj;JUfphpa tPjp> nfhl;lht. 

738 PV00233318 n`up]; bNubq; (gptpb) 

vy;bb
257/L, f`d;njhl;l tPjp> 

khyNg. 
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gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

739 PV00233319 j uptPtu; (gptpb) vy;bb 4/1-C ke;jhfpdp fpNsh> ,y. 
4> fpwPd;Nyz;l; xOq;if> 

,rpgj;jhd khtj;ijf;F 

mg;ghy;> nfhOk;G 05. 

740 PV00233321 gpf; rpl;b N`hk;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 23 A Gjpa efuk;> 
nj`paj;jfz;ba. 

741 PV00233322 tP nrh/g;l; 

nlf;ndhnyh[P]; (gptpb) 

vy;bb

,y.121/A/11, uzjpru cad> 

rpak;gynfhl> 

nghy;f];Xtpl;l. 

742 PV00233323 ,Ndhth b[pl;ly; `g; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 184, `PuYnfju> 

ty;gpl;l. 

743 PV00233324 xiu]; (gptpb) vy;bb 127/3 re;Jd; cad> 

gpypkj;jyht. 

744 PV00233325 b vr; Nf bNubq; (gptpb) 

vy;bb
29/5, rkfp khtj;ij> 

cl`Ky;y> ghze;Jiw. 

745 PV00233326 gPi`t; Gnuhg;gu;b 

rpndu;[p];l; (gptpb) 

vy;bb

8/3B, u[ khtj;ij> 

u[k`htpfhu tPjp> 

gpl;lNfhl;Nl. 

746 PV00233327 i` N`hg; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 18, 2/3, ngnua;uh 
xOq;if> nts;stj;ij> 

nfhOk;G 06. 

747 PV00233328 ];khu;l;nlf; vd;[pdpaupq; 

vd;l; fd;ry;ld;rp (gptpb) 

vy;bb

,y. 03, Iadhh; Nfhtpy; 
tPjp> tz;zhh; gz;iz> 

aho;g;ghzk;. 

748 PV00233329 khu;\y;  Nkhl;lu;]; 

(gptpb) vy;bb
,y.  75 F.G.I. FWf;F tPjp> 
mDuhjGuk;. 

749 PV00233330 naNyh ];Nlhu; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

~gpuhq; GUl;|| jq;nfhl;Lt. 

750 PV00233331 ,ndht; va;l; 

nuhNghl;bf;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 264/1, ghlrhiy tPjp> 

`q;nty;y. 

751 PV00233332 nkq;Nfh nkhigy;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 12, nfhOk;G Nfhy;l; 

nrd;lh;> nfhOk;G 11. 

752 PV00233333 rhe;jdp xl;Nlh`g; 

(gptpb) vy;bb
41/2, `u];ngj;j> 

`y;fuNdhah. 

753 PV00233334 khfk; Rg;gu; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 01, ifj;njhopy; 

Ngl;il> fSjhtis> 

khj;jis. 

754 PV00233335 mk;uh epn`hd; bNubq; 

(gptpb) vy;bb
,y. 320, kjPdh efh;> 
kd;dhh; tPjp> Gj;jsk;. 

755 PV00233336 jpf; \h ,k;Nghu;l;]; 

(gptpb) vy;bb
,y.  9/36, etNyhf;f 
fhh;ld;> gioa ENf tPjp> 

Ngypanfhl. 

756 PV00233337 g;Nsh]; 

,d;nt];l;nkd;l;]; 

(gptpb) vy;bb

34/4 nfl;ltyKy;y 

xOq;if> nfhOk;G 09

757 PV00233338 Mu;fpgpy;l; (gptpb) vy;bb 505/4/B, 4Mk; xOq;if> 

jh;kghy khtj;ij> 

jytj;Jnfhl. 

758 GA00233339 jpuru /ghu;ku; 

mNrhrpNa\d; 
78/2A gpujhd tPjp> 
gj;juKy;y. 

759 PV00233340 rnyhd; Nuh\pdp vd;l; 

,d;lu;ne\dy; mf;flkp 

xg; gpA+l;b\pad; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 06 1/3, re;jpuh b rpy;th 
khtj;ij> ghnfhl> 

ENfnfhl. 

760 GL00233341 Nrh\pNah vf;Ndhdkpf; 

gpnuf;b]; (fud;B) 

ypkpnll;

498/3/1, R.A ngh;dhz;Nlh 

khtj;ij> <hpantl;ba> 

fphpgj;nfhl. 

761 PV00233342 kPl;Nuh kiud; Nru;tpr]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
B 35, jNynty> 
n`l;bKy;y> Nffhiy. 

762 PV00233343 kpy;ytpl;ba rpNyhd; B 

(gptpb) vy;bb
401/A, 401/A, jk;NkhUt> 
nfhyk;gfk> eptpj;jpfy> 

,uj;jpdGhp. 

763 PV00233344 V N[ vk; ,k;ngf;]; 

(gptpb) vy;bb
594/1, taj;jht> Kk;kd> 

jk;gnjdpa. 

764 PV00233345 mgf]; nlf;ndhnyh[P]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 110/B, gKDtpy tPjp> 

Nfhzty> fsdp. 

765 PV00233346 j nkhdhu;f; ];Nghu;l;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 176/B itj;jparhiy 

tPjp> fSNghtpy> 

nj`ptis. 

766 PV00233347 gP v/g; gP upay; v];Nll; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
323, fz;b tPjp> jYfk> 

fsdp. 

767 PV00233348 j;uP `d;l;ul; vd;l; rp];f;b 

b[pl;ly; nrhY}\d;]; 

(gptpb) vy;bb

,y. 90, epk;nju m]g;Gt> 

`Pdl;bfy> fSjJiw 

njw;F. 

768 PV00233349 mf;fpAuh n`y;j;nfahu; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 422/02/B, 
nghy;f`fkj;j> jYfk> 

fsdp. 

769 PV00233350 \hu; xgp]; xl;NlhNk\d; 

yq;fh (gptpb) vy;bb
,y. 206/1, 9Mk; xOq;if> 

rhug+kp jpl;lk;> nfhl;lnfju> 

klghj;j> gpypae;jiy. 

770 PV00233351 l;nu\u; &l; nfyuP]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 10, mg;U tPjp> 

fSj;jiw tlf;F. 

771 PV00233352 j bunty; fpr;rd; (gptpb) 

vy;bb
185,  my;tp]; lTz;. 

tj;jis. 

772 PV00233353 fpuPd;kd; ner;R+uy; (gptpb) 

vy;bb
21, b nthy; mtd;a+> 

nfhOk;G 04. 

773 PV00233354 nkq;Nfh /gpnud;l;]; 

mf;up bntnyhg;nkd;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

757 Nfhl;Nl tPjp> 
vj;Js;Nfhl;Nl> ,yq;if. 

774 GA00233355 A+j;]; v]; vk; v/g; 

gp];nd]; bu];l; 
,y. 290/2, tPuNrf;fu 
khtj;ij> jytj;Jnfhl. 

775 PV00233356 MA\ gps]; (gptpb) 

vy;bb
52, tj;Njnfju tPjp> 
k`ufk. 

776 PV00233357 r` /gu;dpr;ru; (gptpb) 

vy;bb
,y. 128/01,  fz;b tPjp> 

jp`hhpa> fynfbN`d. 

777 PV00233358 uP[d;l; nyhz;l;up 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 79, thh;l; gpNs];> 

nfhOk;G 07. 

778 PV00233359 fpuPd; rd; gtu; vdu;[p 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

Gspad;$ly; njw;F> RUtpy;> 

Ch;fhtw;Wiw 

779 PV00233360 rpNyhd; Mu; vk; b 

(gptpb) vy;bb
349/4, ntypnfhl;lt tj;j 
tPjp> mYtpfhu> khj;jis. 

780 PV00233361 gd;b Rg;gu; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 255B/1, ,uj;jpdGhp tPjp> 
nfl;ln`j;j. 

781 PV00233362 ud;nfj mf;up gp];nd]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 130, ~~mk;g nrtd||> 

Nghj;jpafk> g`yfk> 

jk;Gj;Njfk. 

782 PV00233363 ngl;lup nfahu; (gptpb) 

vy;bb
,y. 539/A, fz;b tPjp> 

ky;tj;j> epl;lk;Gt. 

783 PV00233364 ue;JD vf;];gpu]; (gptpb) 

vy;bb
,y.259, 100 btprd;> 
jpanrd;Gu. 

784 PV00233365 V v]; yq;fh 

vf;];Nghu;lu;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 100/1, fy;nghj;jaha> 
[{yk;gpl;ba. 

785 PV00233366 rpNyhd; Rg;gu; gtu; 

nrhY}\d; (gptpb) vy;bb
262/C/23, fpurd;l; fhh;ld;> 
ntyptpl;l> fLtis. 

786 PV00233367 /gp\u;kd; ]; vf;];gpnu]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
64/2, nfhd;tl;d; tPjp> 
,uz;lhk; xOq;if> 

n`e;jiy> tj;jis. 

787 PV00233368 gy;yghd ];Nlhu;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 48, fSfy khtj;ij> 

Nffhiy. 

788 GL00233369 FNshgy; fpuPd; nfahu; 

(fud;B) ypkpnll;

FwpQ;rhf;Nfh;zp-03> 

fpz;zpah> jpUNfhzkiy. 

gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

789 PV00233370 fhu;gd; gpshd;lu; (gptpb) 

vy;bb
,y. 14, Nrh; ghNuhd; 
[ajpyf;f khtj;ij> 

nfhOk;G 01. 

790 PV00233371 vdpgp]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 23 `f;fy> ,yq;if. 

791 PV00233372 FNshgy; nfg;gpl;ly; 

khu;nfl; ,d;nt];l;nkd;l; 

(gptpb) vy;bb

374/5, khnfhy njw;F> 
khnfhy. 

792 PV00233373 nyhndl;b (gptpb) vy;bb 170 B, mthptj;j tPjp> 

tj;jis. 

793 PV00233374 nkf;yd; (gptpb) vy;bb 8A, Nfk;g;ntsp> tpy;gpul; 
lTz;> `l;ld;. 

794 GA00233375 Nfl;Nt /ngNyh\pg; ,y. 4, bnyh]; mtd;a+> 

nfhOk;G 4. 

795 PV00233376 mTuk; bu];l; 

,d;nt];l;nkd;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y.  336/2, gpd;dnfhy tPjp> 
epl;lk;Gt. 

796 PV00233377 rP Ntt; iltpq; (gptpb) 

vy;bb

nty tPjp> fSNg> 

`pf;fLt. 

797 PV00233378 nef;r]; vd;[pdpaupq; 

nrhY}\d;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 237, u[ k`h tpfhu 

khtj;ij> kphp`hd> 

gpl;lNfhl;Nl. 

798 PV00233379 N`hy; ];ndf; (gptpb) 

vy;bb
,y.  18 1Mk; xOq;if> 

fy;nghj;j tPjp> ehty. 

799 PV00233380 V vd;l; v/g; Nkhl;lu;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 209/2, gd;nfhy;ykl> 
uj;Jnfhn`h> JDtpy. 

800 PV00233381 vk; Mf;fu;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 68/1/2/4 N[hrg; la]; 

xOq;if> nfhOk;G 15. 

801 PV00233382 [djh fpuPd; nrhY\d; 

(gptpb) vy;bb
,y. 301/2, nfdy; tPjp> 
ml;NlhUt> 

c];ntl;lnfa;aht. 

802 PV00233383 up\p l;nuty; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

Gj;jsk; tPjp> gq;fnjdpa> 

rpyhgk;. 

803 PV00233384 yf; mf;Nuh Fnuhg; 

nrhY}\d; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

83A, Mde;j uh[fUzh 

khtj;ij> nfhOk;G 10. 

804 PV00233385 A+ vd;l; v/g; Mu;Nfl; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 658/B/2, tyfk> 
ks;thd. 

805 PV00233386 Utpq;]; fpr;rd; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y.116/10 nuh];kpl; gpNs];> 

nfhOk;G 07. 

806 PV00233387 nkf;]; nlkpy; kPbah 

nel;Ntu;f; (gptpb) vy;bb
,y. 239/07, K`k;kj;jpah 

efh;> nuapy;Nt iyl;> 

kl;Nfht;> jpUNfhzkiy. 

807 PV00233388 tpd; nty;nd]; 

ghu;krpA+l;bf;fy;]; (gptpb) 

vy;bb

223/1, gl;lN1d tPjp> 
fphpfpj;j> ntypNthpa. 

808 PV00233389 Lit]; mNghd; m ilk; 

(gptpb) vy;bb
,y. 59, tPjpa gz;lhu 

khtj;ij> vj;Js;Nfhl;Nl> 

Nfhl;Nl. 

809 PV00233390 Mu; v]; lg;spA 

vd;[pdpaupq; (gptpb) 

vy;bb

A9 tPjp> ,rpd;ng];]fy> 

kjthr;rp.; 

810 PV00233391 v]; vk; vy; 

fd;];l;uf; \d; yq;fh 

(gptpb) vy;bb

433/A, Jd;ly> 
fyn`d;nfhl> CWfKt. 

811 PV00233392 iwl; Gnuhg;gu;b 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 17, jk;kpl;l tPjp> 
ePh;nfhOk;G. 

812 PV00233393 ,k;rh N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 06, gPr; tPjp> 
mf;fiug;gw;W-01. 

813 PV00233394 ng];l; Xu;fhdpf; FNuhtu; 

(gptpb) vy;bb
,y.  5A, [k;Gf];Ky;y 

khtj;ij> ENfnfhl. 

814 PV00233395 vk; b gP fd;];l;uf; \d; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
743/60, jyq;fk tlf;F> 
gj;juKy;y. 

815 PV00233396 nll;Nlh rpNyhd; (gptpb) 

vy;bb
1/47, `{Znfhl;Lt tPjp> 

k`t];fLt. 

816 PV00233397 ,NdhNtt; nrhY}\d;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 14, ];tjpfh fhh;ld;> 

Ngypanfhl. 

817 PV00233398 Vrpad; nkbnfahu; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 530/11, njy;f`tj;j> 

vj;jpypanfhl> fhyp. 

818 PV00233399 fpdpl; (gptpb) vy;bb 43, kj;jpa gs;spthry; tPjp> 
fpz;zpah-02. 

819 PV00233400 fpuPd;];gpupq; 

gpshd;Nl\d;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 243, nyahh;l;]; 

GNuhl;Nt> nfhOk;G 14. 

820 PV00233401 vk; v]; lg;spA bnuty; 

(gptpb) vy;bb

= aNrhjuh Njtp kfsph; 

,y;yk;> aNrhuhGu tPjp> 

mj;jpba. 

821 PV00233402 tpJ ,d;lu;ne\dy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 260/9A, khty njw;F> 
thj;Jt. 

822 PV00233403 nfahu; yq;fh N`hk; 

eu;rpq; (gptpb) vy;bb
284/M, rPytpky khtj;ij> 

xUty> mj;JUfphpa. 

823 PV00233404 tp\; N`hy;bq; 

,d;lu;ne\dy; (gptpb) 

vy;bb

,y. 39 A/1, khgl;Ld tPjp> 
nfhl;bfk;nfhl> ghJf;f. 

824 PV00233405 Rupe;J vd;lu;gpiwr]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

~~uj;dfky;||> 

fy;fe;Njfktj;j> kyfKt> 

epf;fjYnghj;j. 

825 PV00233406 Ll;Nlhngahu; N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 156/E, [afj; 
khtj;ij> N`hfe;ju 

(tlf;F)> N`hfe;ju. 

826 PV00233407 mypfy Ner;ru; ghu;f; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 398/A/2 nefj;tj;j> 
fSfKt> nfypXa. 

827 PV00233408 fpuPd; gpsndl; vf;];Ngh 

(gptpb) vy;bb
62, JDtpy tPjp> 

mf;Fwiz. 

828 PV00233409 vf;Nfh Ntu;y;l; yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
54/32,  2Mk; xOq;if> 

nrd;l;uy; ghh;f;> ehnfhl> 

fe;jhid. 

829 PV00233410 xnkuh N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y.  55/1, tuhnfhl 
v];Nll;> fsdp. 

830 PV00233411 /Nghu; rP Gnuhg;gu;B]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 6/2, ghnfhl tPjp> 
ENfnfhl. 

831 PV00233412 bnuty;]; yq;fh 

nkNd[;nkd;l; (gptpb) 

vy;bb

203/1/B thrdh khtj;ij> 

jp`hhpa> fynfbN`d. 

832 PV00233413 nyhf;Nuh (gptpb) vy;bb ,y. 158/2, RDS tPjp> 
nrk;kz;Nzhil-07> 

thior;Nrid> kl;lf;fsg;G. 

833 PV00233414 Vrpah gtu; nrhY}\d;]; 

vd;[pdpaupq; (gptpb) 

vy;bb

339, rpq;fhuKy;y> gpafk 

tPjp> fsdp. 

834 PV00233415 itl; /Gl; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 110/3, nkhud;JLt tPPjp> 
kNyfk> thj;Jt. 

835 PV00233416 FNshgy; 

,d;];ngf; \d;]; yq;fh 

(gptpb) vy;bb

,y. 409/1, tuhnfhl> fsdp. 

836 PV00233417 fsk;G ,d;];bbAl; xg; 

,q;yp\; (gptpb) vy;bb
,y.  30, nfl;ltyKy;y 

gpNs];> nfhOk;G 09. 

837 PV00233418 my;nfhl;nuhdpf; ];khu;l; 

nlf;ndhnyh[P]; (gptpb) 

vy;bb

V.C tPjp> ehpfk> `pf;fLt. 

838 PV00233419 rPnyhd; rP /Gl;]; nfgpd; 

(gptpb) vy;bb
141/5-A, rpak;gyhNg njw;F> 
rpak;gyhg;Ng. 

gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

839 PV00233420 X vd;l; b epg;nghd; 

N`hy;bq;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y.149/9 nfhlfk> 
N`hkhfk. 

840 PV00233421 gpnsf; yad; N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 28, vjphptPu mtd;a+> 

fy;Nju gpNs];> nj`ptis. 

841 PV00233422 upkhu;f;Nt Gnuhg;gu;B]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
15/3A, nfhl;bfy khtj;ij> 

ty;nghy> Ky;Nyhpah Gjpa 

efuk;. 

842 PV00233423 eNthj;ah n`h];gpl;ly; 

vd;l; nyNghul;lup 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 4, gpujhd tPjp> 
#hpantt. 

843 PV00233424 [p Nf xl;Nlhnkhigy;]; 

vd;lu;gpiw]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 8A, Lg;spNfrd; tPjp> 
nfhOk;G 04. 

844 PV00233425 Bg;GS - FNshgy; vdu;[p 

nrhY}\d;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 90, [htj;j tPjp> 
nfhOk;G 05. 

845 PV00233426 rpy;tu; ];Nthu;l; (gptpb) 

vy;bb
,y.08/A, ENfnfhl tst;t> 
fl;Lf];njhl;l 

846 PV00233427 I ];Nlhu; (gptpb) vy;bb ,y. 342, f];J}hpahh; tPjp> 

aho;g;ghzk;.

847 PV00233428 vk; [P N`hk;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
45/25 P `pf;f`tj;j 

xOq;if> ngg;gpypahd. 

848 PV00233429 bub\dy; gpiuly; (gptpb) 

vy;bb
,y. 584/1B , ~rq;f|> 
Rgrhjf khtj;ij> mut;ty> 

gd;dpgpl;ba. 

849 PV00233430 <]p fk;gdp nrf;ul;Nlupay; 

Nru;tpr]; (gptpb) vy;bb
,y. 365A, lhk; tPjp> 
nfhOk;G 12. 

850 PV00233431 Vrpad;  nfhNy[; xg; 

Nry;]; vd;l; khu;f;nfl;bq; 

(gptpb) vy;bb

B8/G4, `pk;Gl;L cad> 

`pk;Gl;lhd. 

851 PV00233432 mf;Nuh ghu;l;du;]; 

N`hy;bq; (gptpb) vy;bb
79/B, uj;jy;nfhl> fy;-vypa. 

852 PV00233433 j fpupNal;bt; ntg; Bk; 

(gptpb) vy;bb
173, gpujhd tPjp> f`tj;j> 

,uj;jpdGhp. 

853 PV00233434 b vd; rP v]; ntd;r;ru; 

F&g; (gptpb) vy;bb
,y. 333/A, 01Mk; xOq;if> 

Nghjpuh[Gu> khj;jis re;jp> 

mDuhjGuk;. 

854 PV00233435 Nrhyhu; /ngu;dpgpl; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 268/2/3, nyahh;l;]; 

GNuhl;Nt tPjp> nfhOk;G 14. 

855 PV00233436 Mu;.B.V nyh[p];bf;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 17, nuhl;dp tPjp> 
nfhOk;G 08. 

856 PV00233437 nrud;bg; nlf;];ily; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 40 , jd;njdp nfhydp> 
fygpl;lkl> Nffhiy. 

857 PV00233438 nff;Fdnty ,d;lu;ne\

dy; (gptpb) vy;bb
28, fglhNftj;j> 
nff;Fznty> njyp[;[tpy. 

858 PV00233439 iru]; FNshgy; gtu; 

(gptpb) vy;bb
,y. 73/1, fhyp tPjp> 
fy;fp];]. 

859 PV00233440 gp Mu; xupad;l; 

,d;lu;ne\dy; (gptpb) 

vy;bb

326/1, RNkjh khtj;ij> 

fNzKy;y. 

860 PV00233441 <]p nyd;l;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 140, Jd;`pd;d> 

ntugpl;ba. 

861 PV00233442 gpuPkpak; rpNyhd; 

Rntdpau;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

thbatj;j> Flh Cuf`h> 

Cuf`h. 

862 PV00233443 jpq;f; nfg;gpl;ly; (gptpb) 

vy;bb
,y. 17, 18Mk; xOq;if> 

jpf;n`d;Gu 2> n`huz. 

863 PV00233444 v];bNk (gptpb) vy;bb 111/9 `{Zg;gpl;ba Nyf; 

tPjp> nfhOk;G 02. 

864 PV00233445 Nthf; m iky; (gptpb) 

vy;bb
,y. 120/01, tpy;Nyhutj;j> 
nkhul;Lt. 

865 PV00233446 Mjpud; (gptpb) vy;bb ,y. 66/18/01, nfdy; tPjp> 
n`e;jy> tj;jis. 

866 PV00233447 fpuPd; iky; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

rPfphp];tj;j> khtj;jfk. 

867 PV00233448 nfhl;ld; nkf;]; 

mg;gnuy; (gptpb) vy;bb
,y. 47/2B epf;fty> g+nfhl. 

868 PV00233449 vd; v]; vd; rpNyhd; 

,d;l];l;uP]; (gptpb) 

vy;bb

248/G/4, [a khtj;ij re;jp> 

njbfKt> uzhy. 

869 PV00233450 rd;gtu;-gtu;i`l; 

,d;g;uh];l;uf;r;ru; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

03Mk; jsk;> Nghgh;]; md;l; 

thf;fh; fl;blk;> 46/38, etk; 
khtj;ij> nfhOk;G 02. 

870 PV00233451 m[a]; /Gl;]; (gptpb) 

vy;bb
,y.  418/1/1 ee;jd 
khtj;ij> `{Zg;gpl;ba> 

tj;jis. 

871 PV00233452 nkf;rpik]; kP (gptpb) 

vy;bb
127/2/1, fpUy tPjp> nfhOk;G 

05. 

872 PV00233453 nful; nlf;ndhnyh[P]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
`l;r; Nthh;f;];> ,y. 14, 
Nrh; ghNuhd; [ajpyf;f 

khtj;ij> nfhOk;G 01. 

873 PV00233454 Mu; vd;l; b rg;sau;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 341/21, rpd;gpul; 
v];Nll;> kujf`Ky;y. 

874 PV00233455 jpupa rtpa ikf;Nuh 

fpnubl; (gptpb) vy;bb
696/8, Mrphp khtj;ij> vy;y 

tPjp> vy;gpl;ba. 

875 PV00233456 nkf; ny\u; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 149, jYgpl;ba tPjp> 

`{Zg;gpl;ba> tj;jis. 

876 PB00233457 nul;nfhg;gu;]; 

N`hy;bq;]; ypkpnll;
,y. 40/3C rhyht tPjp> 
cl`Ky;y> ENfnfhl. 

877 PB00233457 nul;nfhg;gu;]; 

N`hy;bq;]; ypkpnll;
,y. 40/3C rhyht tPjp> 
cl`Ky;y> ENfnfhl. 

878 PV00233458 gp]; fndf;l; yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y.  229, 2Mk; jsk;> 

[d[a rpl;b> [pdjhr 

epaj;jghy khtj;ij> 

,uh[fphpa. 

879 PV00233459 Ibah]; /Nghu; 

nrhY}\d;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 5/4,A J}t tPjp> 
khNghy> tj;jis. 

880 PV00233460 v]; Nf ied;Bd; 

Nyhd;Q; (gptpb) vy;bb
,y. 365, fl;Lngj;j> fhyp 
tPjp> nkhul;Lt. 

881 PV00233461 kpd;l; rpNyhd; FNshgy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. D6 ½, khjh tPjp> 
kq;fs ghj;> nkdpq; lTd; 

njhlh;khb> nfhOk;G 08. 

882 PV00233462 rpNdhNkl; nrhY}\d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
93/6/1  rj`k; khtj;ij> 

gl;lye;j> n`a;ae;JLt. 

883 PV00233463 ntu;ld;l; jg;nuhNgd; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
A  15 ngypaf;fe;j> 
fNynty. 

884 PV00233464 Nf Nf mu;gd; 

ghu;krpA+l;bf;fy;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

16/1/1, kPj;njhl;lKy;y tPjp> 

nfhnyhd;dht  10600.

885 PV00233465 kpAk; Xu;fhdpf;]; bNul; 

vd;l; vf;];Nghu;l; (gptpb) 

vy;bb

219/9, Rjh;rd khtj;ij> 

khyNg. 

886 PV00233466 fpuPd; nrhY}\d;]; 

,d;lu;ne\dy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 166/A/1 ,`y 

,k;Gy;nfhl> ,k;Gy;nfhl. 

887 PV00233467 b];Nyhrpah 

fd;];l;uf; \d;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 65/B, itj;jparhiy 

tPjp> gdq;fhL> 

mf;fiug;gw;W. 

888 PV00233468 vf;]; - Xd; vk; [P /

Nghu; Nf ghu;kh (gptpb) 

vy;bb

97/3A, Nghjpuh[ khtj;ij> 

= RGj;jpGu tPjp> gj;juKy;y. 



292021 பெப்ரவரி 25 வியாழக்கிழமை 25–02–2021

mwptpj;jy;
fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsk;

2007> 07Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; fk;gdpfis $l;bizg;gjw;fhd mr;rl;lj;jpd; 05(01)(,) mj;jpahaj;jpd; fPo; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;. 

,e;j gj;jphpif mwptpj;jypd; %yk; gpuRhpf;fg;gLtjhdJ> 2021 [dthp khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; [dthp 31Mk; jpfjp tiu $l;bizf;fg;gl;l fk;gdpfspd; Mtzq;fs; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jpU. V.Nf.b.b.b. mue;ju  - fk;gdp gjpthsh; ehafk;

fk;gdp gjpthsh; jpizf;fsk;>
,y. 400> ~~rkhfk; nkJu||> B. Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G-10. njh.Ng. 0112689212> njhiyefy;: 2689211 kpd;dQ;;ry;: registrar@dre.gov.lk

gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

889 PV00233469 kNdh gtu; `T]; 

(gptpb) vy;bb
280/8 nfhuNdyp]; 

khtj;ij> cl`Ky;y> 

ENfnfhl. 

890 PV00233470 gp - Nghu;l; (gptpb) vy;bb 5/1, tpfhu khtj;ij> fsdp. 

891 PV00233471 nygpd; gpsh];bf; (gptpb) 

vy;bb
293/1/3/A, vyglfk fpof;F> 
gd;dy. 

892 PV00233472 nlypNfl; gl;]; B fk;gdp 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 139/4 rd; lhd;]; `py;> 

nkdpf;jpnty. 

893 PV00233473 ypdaNf gpy;lu;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 61/A/1/2, Nfhfpyhdtj;j> 
,`yfk> Ntnty;njdpa. 

894 PV00233474 /g;nud;Nfh /Gl;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 455 `Pu];]fy> fz;b. 

895 PV00233475 Nj\gpupa fd;];l;uf; \d; 

(gptpb) vy;bb
,y. 97, A-9 ghh;f;> 
jpk;Gy;fKt> kltty> 

cy;nghj;j. 

896 PV00233476 nkf; nrd;lu; (gptpb) 

vy;bb
,y. 56, fil ,y. 3, RGd; 
Mh;Nfl;> fhyp tPjp> nfhOk;G 

06. 

897 PV00233477 tpf;uk nku;r;rd;il]; 

(gptpb) vy;bb

cLKy;yN`d tj;j> 

mk;g`u> c`{kPa> 

FUehfy;. 

898 GA00233478 m];fpnuhg;l;bf; ,y. 277, Gjpa fz;b tPjp> 

khyNg. 

899 PV00233479 xf;];Nghu;l; 

,d;nt];l;nkd;l;]; 

N`hy;bq; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 96/15 B, ePh;nfhOk;G 

tPjp> fe;jhid. 

900 PV00233480 nrd;kpf; ner;R+uy; /Gl; 

rpNyhd; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

1/D, eygj;j> jpTy;gpl;ba. 

901 PV00233481 V.tP.v];. khu;f;nfl;bq; 

(gptpb) vy;bb
R31, tpNrl nghUshjhu 
epiyak;> kPnfhl. 

902 PV00233482 nrl;b];-/ngf;l; 

fd;];l;uf; \d; vd;l; 

nka;d;bdd;]; Nru;tpr]; 

(gptpb) vy;bb

~~rkPu||> fltj;Jt> al;bad> 

khj;jiw. 

903 PV00233483 fpuPd;gPl; N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 165/13, D.B [ajpyf;f 
khtj;ij> twhnfhl> fsdp. 

904 PV00233484 GNuhtpa]; 

nlf;ndhnyh[P]; (gptpb) 

vy;bb

91/1, `kd;nfhl> 

fl;Lf];njhl;l. 

905 PV00233485 mypah nkDngf;r;ru]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 259/40, 
gz;lhuehaf;fGu> 

fygYtht> ,uh[fphpa. 

906 PV00233486 it Mu; I 

nyh[p];bf;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 216, jhnjdpa> 
v`ypanfhl. 

907 PV00233487 V. V. V. N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
194, fz;b tPjp> jk;Gy;y. 

908 PV00233488 Mu;.B.V gp];nd]; 

Gnuhnr]; mTl;Nrhu;rpq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 17, nuhl;dp tPjp> 
nfhOk;G 08. 

909 PV00233489 N`hNyhfhu;l; (gptpb) 

vy;bb
129 A, nlk;gs; tPjp> 
jygj;gpl;ba> ENfnfhl. 

910 PV00233490 mf;Fud n[k;  
N`ாy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 01 gpujhd tPjp> 
mf;Fwiz. 

911 PV00233491 wk;Gf;fd gpy;lu;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 29/34, rkfp khtj;ij> 

`{hPkYt> uk;Gf;fd> 

Nffhiy. 

912 PV00233492 Nufh n[k; vd;l; 

[{ty;yup (gptpb) vy;bb
,y. 494/1, gpahrhh;l; 
fhh;ld;];. fz;b. 

913 PV00233493 gpsndl; ghu;kh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 1140/15/A, ypadnfhl 
tPjp> fl;LFUe;j> nfhl;lht> 

gd;dpgpl;ba. 

914 PV00233494  ikNaNyf;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 14, kp`pe;J khtj;ij> 

ntahq;nfhl. 

915 PV00233495 V Mu; nkhigy;]; 

(gptpb) vy;bb
223/D/1, guf`nty> 

cf;Ftis> khj;jis. 

916 PV00233496 upNkhl;n[hg;];.vy;Nf 

(gptpb) vy;bb
,y. 14, Nrh; ghnuhd; 
[ajpyf;f khtj;ij> 

nfhOk;G 01. 

917 PV00233497 nrnyhd; gpnah\p 

,d;lu;ne\dy; (gptpb) 

vy;bb

,y. 500/5A, Utd;Gu> 
mq;nfhd> Ky;Nyhpah Gjpa 

efuk;. 

918 PV00233498 `pl; kP .vy;Nf 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
111E/1, tpfhu khtj;ij> 

mq;Fdnty> Nguhjid. 

919 PV00233499 epNahnfk; F&g; xg; 

fk;gdP]; (gptpb) vy;bb
,y. 07, [ae;jp khtj;ij> 

ngytj;j> gj;juKy;y. 

920 PV00233500 Mu; Mu; gp];nd]; 

nrhY}\d;]; vd;l; 

N`hy;bq;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y.  7/B, rhypa khtj;ij> 

mDuhjGuk;. 

921 PV00233501 v];. b. V. vd;lu;gpiwr]; 

(gptpb) vy;bb
50/A, al;Nlhtpl;l> jpj;jgj;ju.

922 PV00233502 FaPd;]; ru;[pf;fy; ghu;kh 

(gptpb) vy;bb
,y. 180, ehuk;ky tPjp> 
mst;t. 

923 PV00233503 Nfhu;nlf;]; ,d;];bbAl; 

xg; `au; vbANf\d; 

(gptpb) vy;bb

,y. 141/1/1, ePh;nfhOk;G 

tPjp> FUehfy;. 

924 PV00233504 ikgpf;]; (gptpb) vy;bb ,y. 11, jiu jsk;> ypgh;l;b 

gpsh]h> nfhOk;G 03. 

925 PV00233505 n`up]; mf;Nuh rpNyhd; 

(gptpb) vy;bb
257/L, f`d;njhl;l tPjp> 

khyNg. 

926 PV00233506 V.vy;. xl;Nlh ypq;f; 

(gptpb) vy;bb
264, fl;Lf];njhl;l tPjp> 

fz;b. 

927 PV00233507 rjprp gNah-/ngu;l;byru;]; 

(gptpb) vy;bb
,y.  635, 6Mk; jsk;> 

[d[arpl;b> ,uh[fphpa. 

928 PV00233508 Xu;fpl; vf;rfl;bt; 

VtpNa\d; Nru;tpr]; 

(gptpb) vy;bb

495/5 nfhOk;G tPjp> 

ePh;nfhOk;G. 

929 PV00233509 ntry;]; FNshgy; 

(gptpb) vy;bb
112/1, = tpky tPjp> tyhd> 

ghze;Jiw. 

930 PV00233510 Nfhypahj; td; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
2/9/1, nguFk;gh khtj;ij> 

nfhyd;dht. 

931 PV00233511 Mu; Nf v]; vf;];Nghu;l; 

,k;Nghu;l; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 196/26, ,RW cad> 

njghdk> gd;dpgpl;ba. 

932 PV00233512 nrhz;lhNuh N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
255/B/1, tprkpj;Ju> 
tyy;nfhl> gdhKNu> 

vk;gpypgpl;ba. 

933 PV00233513 nehupNfh nfhNfh 

vf;];Nghu;l;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

16/1/1, kPj;njhl;lKy;y tPjp> 

nfhyd;dht. 

934 PV00233514 ik bAd;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 152/A,  [drtpfk> 
gs;Nsfiy> Fz;lrhiy. 

935 PV00233515 gpNah ntf;Nf\d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 31/13 H, rKj;urd;d 

gpNs];> fy;fp];]. 

936 PV00233516 epA mj;juJ}t B /

ngf;lup (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

mj;juj;Jttj;j Njapiyj; 

Njhl;lk;> nfhk;gy> ,kJt. 

gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

937 PV00233517 jtpU FNshgy; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

282/A/2 jpj;jnuf; khtj;ij> 

fy;ntn`u> m`{q;fy. 

938 PV00233518 nrt;kpdp n[k; vd;l; 

[{nty;yup (gptpb) vy;bb
,y. 64, FUe;Jtj;j tPjp> 
k`ghNf> uhfk. 

939 PV00233519 epNuhl;lh ,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;bb
,y. 194/39, re;Jd;Gu> 
kj;Njnfhl. 

940 PV00233520 ];if bNubq; vd;l; 

fd;l;nuf;bq; (gptpb) 

vy;bb

,y. 355/A, nuhgh;l; 
Fzth;jd khtj;ij> 

khyNg. 

941 PV00233521 nghb kPy;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 6 cjaefh; Nkw;F> 

fpspnehr;rp. 

942 PV00233522 bf;];ngf;]; 

nlf;ndhnyh[p 

nrhY}\d;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 115, nyty; 3> thh;l; 
rpl;b nrhg;gpq; nfhk;g;sf;];> 

FaPd; Nkhp tPjp> fk;g`h. 

943 PV00233523 [P v]; vy; Gnuhn[f;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
704K, rphpnfj tPjp> 
n`a;ad;JLt. 

944 PV00233524 my;gh `Py; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 430/A, ghlrhiy 

khtj;ij> kPnfhl. 

945 PV00233525 n[ndf;]; nrhY}\d;]; 

(gptpb) vy;bb

gyty tPjp> F/Nghgpl;ba> 
Nghgpl;ba. 

946 PV00233526 X ^ nlypnkl;bf;]; 

nrhY}\d;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 204/A/3, nfhj;tpy> 
v`ypanfhl. 

947 PV00233527 fahd; gj;jpf;]; (gptpb) 

vy;bb
fahd; ngj;jpf;];>  ,y. 
299/5, #hpanfhl> 

KUj;jyht. 

948 PV00233528 Utd;njd;d 

nkDngf;r;ru]; vd;l; 

vf;];Nghu;l;]; (gptpb) 

vy;bb

ngh;hp kTd;l; Njapiyj; 

njhopw;rhiy> kpy;y vy> 

nkhutf;f. 

949 PV00233529 /G+b]; FNshgy; (gptpb) 

vy;bb
39A, mq;fk;gpl;ba tPjp> 

vj;Js;Nfhl;Nl> Nfhl;Nl. 

950 PV00233530 rpA]; vf;];l;uPk; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 56/18, FUe;Jtj;j> 
jpk;gphpf];nfhl;Lt> 

ePh;nfhOk;G. 

951 PV00233531 Xgy;-vf;]; nrhY}\d;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 57/6, Nahjah fdj;j 
tPjp> my;tp]; lTz;> 

n`e;jy> tj;jis. 

952 PV00233532 mNg n[duy; bNubq; 

(gptpb) vy;bb
,y. 125/3 ntd;dtj;j> 
nty;yk;gpl;ba. 

953 PV00233533 jUkpzp mf;Nuh 

Gnuhlf;l;]; (gptpb) vy;bb
,y. 47/2, uj;ehaf;GU> uhfy> 
`y;fuNdhah. 

954 PV00233534 r[P mYkpdpak; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 263, kd;lhtpy tPjp> 
nf];ght> gpypae;jiy 

955 PV00233535 nrup]; nfhd;Nrhu;bak; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 560, mYj;khtj;ij 

tPjp> nfhOk;G 15. 

956 PV00233536 nlhl;yp (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 313/A, rPfphp];tj;j> 

khtj;jfk. 

957 PV00233537 ignyhd; N`hk; 

Nyd;l;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 375/11D, uj;dhuhk tPjp> 
N`hfe;ju tlf;F. 

958 PV00233538 jk; N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 98/2, RKJ gpNs];> 

kq;fsrphpGu> ngy;ygpl;ba> 

n`huz. 

959 PV00233539 fpupNal;bt; ];l;uPl; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 323/2/A, rphpde;j> 
N[hjpfhuhk tPjp> 

jytj;Jnfhl. 

960 PV00233540 gp vr; [P fpuPd;Nt 

N`hy;bq;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 103A, fhy;yNf 
khtj;ij> kphp`hd> 

ENfnfhl. 

961 PV00233541 akhl;Nlh ,d;lu;ne\dy; 

[gdP]; nyq;Nt[; (gptpb) 

vy;bb

rNjhr fl;blk;> 2Mk; jsk;> 

nkhunfl;ba tPjp> 

vk;gpypg;gpl;ba. 

962 PV00233542 ,dpl;gp N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 2F/F1/U09, Nyf; 
fpurd;l; nurp;ld;rp];> 

ke;jhtpy> mq;nfhl. 

963 PV00233543 td;]; mNghd; m fpg;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 08 A, J}td tPjp> 
nfhr;rpf;fil. 

964 PV00233544 nrd; bNaNfh Nru;tpr]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 84/B/2, KFDtl;ltd> 

rpyhgk;. 

965 PV00233545 nrud;bg; rpdhupNah 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 235, fNdnfhl> 
kPnfhl> fSfKt> 

Nguhjid. 

966 PV00233546 Ngf;]; ig N\h (gptpb) 

vy;bb
,y. 279/A Flhfe;j tPjp> 
m];fphpa> fk;g`h. 

967 PV00233547 fUzhfuyh bnuty;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

N[R erNuD khtj;ij> 

Njhg;Gnjhl;l> itf;fhy. 

968 PV00233548 ng];bl;r;l; ,d;lu;ne\dy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 131, Ng];iyd; tPjp> 

fpUyg;gid mtd;a+> 

nfhOk;G 05. 

969 PV00233549 rpNyhd; X\d; mf;thl;bf; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y.110/33, k`kNf gpNs];> 

gioa mtprhtis tPjp> 

k`ufk. 

970 PV00233550 NfhuNy N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
248A, fhyp tPjp> tyhd> 
ghze;Jiw. 

971 PV00233551 nuhl;Nlh nkf;nr]; 

(gptpb) vy;bb
488/6, kpd;`j; khtj;ij> 

jp`hhpa> fynfbN`d. 

972 PV00233552 gpuPkpak; vd;[pdpaupq; 

vd;l; fd;];l;uf; \d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 12, thh;l; ,y. 2, 
Gy;Nkhl;il. 

973 PV00233553 [P B vk; vd;[pdpaupq; 

(gptpb) vy;bb
297/2, njy;f`tj;j tPjp> 

gpypae;jiy. 

974 PV00233554 yf;]; vnrd;\pay;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
23/12/A 5Mk; xOq;if> 

Nrh;r; tPjp> ngytj;j. 

975 PV00233555 rd;d] yq;fh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
309 R`e;j khtj;ij> 

gYf];jkd> nghyd;dWit. 

976 PV00233556  nkupbah iyg;ra;d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
34/14, vyp`T]; tPjp> 

nfhOk;G 15. 

977 PV00233557 j [{nty;yu; ig uj;jud; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
12/1, 4Mk; xOq;if> Mde;j 

ghypfh khtj;ij> = 

[ath;jdGu> Nfhl;Nl. 

978 PV00233558 gpNud;l; khu;f; nlf;]; 

(gptpb) vy;bb
232/139, flw;gil fpuhkk;> 

`g;Gf`fk tPjp> 

`{ZKy;y. 

979 PV00233559 mde;ja ntd;r;ru;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
34, nyhwp]; tPjp> 

nfhOk;G-04. 

980 PV00233560 rhuh mf;Nuh N`hy;rk; 

(gptpb) vy;bb
75/7, k`y;tuht> 

gd;dpgpl;ba. 

981 PV00233561 B Mu; rP yq;fh F&g; 

xg; fk;gdp (gptpb) vy;bb
32/A, rkfpGu> khj;jis 

re;jp> mDuhjGuk;. 

982 PV00233562 mu;gd; /Gl; Gnuhlf;l;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 67/4A, g+h;thuhk 
khtj;ij> fpUyg;gid> 

nfhOk;G 05. 

983 PV00233563 nlf;Ndhfyu; gpupd;l; 

(gptpb) vy;bb
62/7 Nghjpa tPjp> kphp`hd> 

ENfnfhl. 

984 PV00233564 m];gpad; ,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;bb
27/23b, khjk;gpl;ba tPjp> 
Nkhju> nfhOk;G 15. 

985 PV00233565 rp];fnlf; (gptpb) vy;bb ,y. 165/9, k`tj;j tPjp> 

ngnyd;tj;j> gd;dpgpl;ba> 

,yq;if. 

gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

986 PV00233566 B rP jpyf;ftu;jd F&g; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 40, gpujhd tPjp> 
nff;fpuht. 

987 PV00233567 Mu;.B.V ,d;Nghu;Nk\d; 

nlf;ndhnyh[p 

nrhY}\d;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 17, nuhl;dp tPjp> 
nfhOk;G 08. 

988 PV00233568 ik gpiul; (gptpb) vy;bb ,y. 280/B, tpy;ypak; 
Nfhgy;yht khtj;ij> fz;b. 

989 PV00233569 bitd; yq;fh 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 5/71, fq;fhuhk tPjp> 
Jk;Nghtpy> gpypae;jiy. 

990 PV00233570 fpupgj;FGu vf;nfhndhkpf; 

nrd;lu; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y.163 GYKy;y> 

fphpgj;Fk;Gu. 

991 PV00233571 mq;];l;nuhk; 

nlf;ndhnyh[p 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 30, cl`Ky;y 

];Nl\d; tPjp> fq;nfhltpy> 

ENfnfhl. 

992 PV00233572 B vd;l; X ny\u; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

113/C #hpaky; khtj;ij> 

jpTy;gpl;ba> nghuy];fKt. 

993 PV00233573 gpf; l;uPk; Ltu; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 81, ypadNf khtj;ij> 

ngytj;j> gj;juKy;y. 

994 PV00233574 rkj; fhu; Nry; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 16, jygj;gpl;ba tPjp> 
vk;Gy;njdpa> ENfnfhl. 

995 PV00233575 n`g;gpiyg; 

n`y;j;nfahu; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

86 – 2/1, nrj;jk; tPjp> 
nfhOk;G-01. 

996 PV00233576 rpupgpk fd;];l;uf; \d; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 417, aj;jy;nfhl> 
etj;jy;tj;j

997 PV00233577 ahyj;j (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
135/7C, g`y gpad;tpy> 

fltj;ij> ,yq;if. 

998 PV00233578 ifd; yq;fh 

nrhY}\d;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 44/2A, Fthhp tPjp> 
nj`ptis. 

999 PV00233579 nef;]hNg]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 325/1A, fsdpjp];] 

khtj;ij> tdthry> fsdp.  

1000 PV00233580 yf; \;kp X. I. vy;. kpy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 464/2C, ntypN`d> 

nfhr;rpf;fil. 

1001 PV00233581 /gpnuNfh gpshd;Nl\d; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 45, gpNwGW{f; tPjp> 
nfhOk;G 02. 

1002 PV00233582 ied;bied; rghau;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
30/63L, Nyhq;ld; gpNs];> 

nfhOk;G 07> ,yq;if. 

1003 PV00233583 < nel; xgp]; 

xl;NlhNk\d; (gptpb) 

vy;bb

,y. 257C/1 tf;nty;y tPjp> 
fhyp. 

1004 PV00233584 gadpau; fpnubl; 

nkNd[;nkd;l; (gptpb) 

vy;bb

9B 1/1 fpwPd;ghj;> 
nfh`{tis. 

1005 PV00233585 vk; B fd;];l;uf; \d; 

vd;l; buhd;];Nghu;l; 

Nru;tpr]; fk;gdp (gptpb) 

vy;bb

,y.  302, jpg;ngj;j> 
ghze;Jiw. 

1006 PV00233586 vd; j;uP fpupNa\d;]; 

vd;l; nrhY}\d;]; 

(gptpb) vy;bb

18/8, f[gh gpNs];> 

fpUyg;gid> nfhOk;G 06. 

1007 PV00233587 V gP ,d;lu;ne\dy; 

,d;nt];l;nkd;l;]; 

(gptpb) vy;bb

25-1/3 ngg;gpypahd tPjp> 
nejpkhy> nj`ptis. 

1008 PV00233588 fpuPd; yq;fh NghkfpuNdl; 

/ghu;k; (gptpb) vy;bb
38/1, FUehfy; tPjp> ge;jht> 
nghy;f`nty. 

1009 PV00233589 [Ptf;f upNrhu;l;]; vd;l; 

v];Nll;]; (gptpb) vy;bb
,y. 78, klghj;j tPjp> 
nfhyKd;d> gpypae;jiy. 

1010 PV00233590 V B vd; ];igr]; 

(gptpb) vy;bb
,y.  40, fynghltj;j> 
ehuk;ky> fk;g`h. 

1011 PV00233591 Ky;iy Njd; (gptpb) 

vy;bb
,y. 84 nfhy;yhtpyhd;Fsk;> 
tTdpf;Fsk;. 

1012 PV00233592 < rP lg;spA ngl;luP]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 21, ghyjf;\ khtj;ij> 

Gjpa efh;> vk;gpypg;gpl;ba. 

1013 PV00233593 vk; vd;l; V vd;[pdpaupq; 

(gptpb) vy;bb
,y. 60, re;jpfh cltj;j 

khtj;ij> ,e;jpf`ye;j> 

njhlq;nfhl. 

1014 PV00233594 nt];l;khu;f; ,d;lu;ne\

dy; (gptpb) vy;bb
252/D, nfdy; tPjp> 
njy;yq;f> nfypXa. 

1015 PV00233595 fpuPk; `T]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 3/8A, ty; mug> 

N`dfk.

1016 PV00233596 khjt mf;up /Gl; 

Gnuhlf;l;]; (gptpb) vy;bb
,y. 20/5, fphpfpj;j> 
ntypNthpa. 

1017 PV00233597 fpe;njy;gpl;ba 

N`hy;bq;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 57, ntypfy tPjp> 
fNdty> nghf;Fztpl;l. 

1018 PV00233598 nkhupq;fh yq;fh mf;Nuh 

(gptpb) vy;bb
,y. 329, jp];] tPjp> 

ahyNghy> nts;stha. 

1019 PV00233599 Inlf;  nkhigy; (gptpb) 

vy;bb
,y.156-1/1A, gpsT]; 

gpsh]h> 2Mk; FWf;Fj; 

njU> nfhOk;G 11. 

1020 PV00233600 Ntfh nlyptup 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
B64, nyq;fy> t`uf;f. 

1021 PV00233601 mfh nfhgP ,f;Nfh 

gpshd;Nl\d; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

30 A 1/1 mg;gh; bf;rd; tPjp> 

fhyp. 

1022 PV00233602 v]; vd; v]; nrud;bg; /

gpNstu;]; (gptpb) vy;bb
,y. 544, tl;lj`a tPjp> 

nkjphpfphpa. 

1023 PV00233603 ];ghu;f;.vy;Nf (gptpb) 

vy;bb
,y. 77, Mde;j khtj;ij> 

nfhOk;G 10. 

1024 PV00233604 upNah gP v]; gp rpNyhd; 

(gptpb) vy;bb
,y. 19l5/A/1, FUe;Jtj;j> 
jy;ghtpy> njtpEtu. 

1025 PV00233605 yupak; yq;fh (gptpb) 

vy;bb
145,7B, 1Mk; btprd;> 

kUjhid> nfhOk;G 10. 

1026 PV00233606 gp vd; [P N`hy;bq;]; 

yq;fh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 194/5, g`y 

nfhz;lnjdpa> 

fl;Lf];njhl;l. 

1027 PV00233607 epA yfP Gnuhlf;l;]; 

(gptpb) vy;bb
48, Gjpa gs;spthry; tPjp> 
mf;fiug;gw;W-05. 

1028 PV00233608 v]; vk; xl; Nlh ];ngahu; 

ghu;l;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 345/1, fSj;Jiw tPjp> 

kj;Jfk. 

1029 PV00233609 [P.B.N[. ,d;nt];l;nkd;l; 

(gptpb) vy;bb
,y. 10/1/A, cd;dUt> 

kpDtq;nfhl. 

1030 PV00233610 FNsht; nrhY}\d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 123/16, gpu[hkz;ly 

tPjp> N`hfe;ju njw;F> 

N`hfe;ju. 

1031 PV00233611 I rpNyhd; Gnuhlf;l; 

(gptpb) vy;bb
,y. 383/2,  ngyd;tj;j> 
gd;dpgpl;ba. 

1032 PV00233612 Mu; gP Nf fd;ry;bq; 

(gptpb) vy;bb
,y. 420/53 , nfhOk;G tPjp> 

nfh`{ty> ENfnfhl. 

1033 PV00233613 rhdf;f xl;Nlh nfahu; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 189A, khnfhy tlf;F> 
khnfhy. 

1034 PV00233614 Xgd;fhu;l; /Gl;]; vd;l; 

ngtNu[]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y.  498/1, nfhj;jl;Lt> 
mq;nfhl. 

1035 PV00233615 nul; gpupf; 

fd;];l;uf; \d;]; (gptpb) 

vy;bb

352/A18, ,RWcad> 

ngyd;tj;j> gd;dpgpl;ba. 
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gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

1036 PV00233616 ngy;l; vd;l; Nuhl; 

nfg;gpl;ly; (gptpb) vy;bb
18/152 A, kj;jpa tPjp> 
vth;fpwPd; ghh;f;> nfhOk;;G 

05. 

1037 PV00233617 xupad;l; gpshd;Nl\d; 

fk;gdp (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

121/3/2, GS X\d; 

mg;ghh;l;kd;l;> ,d;dh; gpsth; 

tPjp> nfhOk;G 03. 

1038 PV00233618 Nghy;ll;]; ,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;bb
,y. 24, SVK, gpl;lfe;j> 
khj;jis. 

1039 PV00233619 [pNahgpNah 

nlf;ndhnyh[P]; (gptpb) 

vy;bb

,y.  3/22 , nfKDGu> 

nfhj;jyhty> fLtis. 

1040 PV00233620 rpNyhd; fpuPd; l;nu\u; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
~~m[e;jh||> ,y.  386A, 
fpuyty;fl;Lt> vk;gpypgpl;ba. 

1041 PV00233621 ru;t Gnuhlf; \d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
110/3A, i`nyty; tPjp> 

gd;dpgpl;ba. 

1042 PV00233622 n`g;gp i\d; 

nrf;fpAupl;b vd;l; fpsPdpq; 

Nru;tpr]; (gptpb) vy;bb

,y. 36/3, gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> gbepiy 11> Gjpa 

efuk;> mDuhjGuk;. 

1043 PV00233623 R`j upr; N`hy;bq; 

(gptpb) vy;bb
70/14, ruttp xOq;if> 

fhry; tPjp> nghuis> 

nfhOk;G 08. 

1044 PV00233624 ngd;lnry; bNubq; (gptpb) 

vy;bb
10/4, rkfp khtj;ij> guhj;j> 

ghze;Jiw. 

1045 PV00233625 rP vd;[pdpaupq; vd;l; /

ngg;upNfl;lu;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 179, ePH;nfhOk;G tPjp> 

FUehfy;. 

1046 PV00233626 Adptu;ry; xl;Nlh ghu;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
240/7/A , fphpe;jptpl;l tPjp> 
fNzKy;y. 

1047 PV00233627 fpNud;l; ghNuh rpl;b 

n`hl;nly; (gptpb) vy;bb
137 fz;b tPjp> epl;lk;Gt. 

1048 PV00233628 \hf;ah rpNyhd; /Gl; 

fk;gdp (gptpb) vy;bb
122/1, ehf`hgpl;ba tPjp> 

mytj;Jnfhl> mf;Fwiz. 

1049 PV00233629 V vk; Nyd;l;]; vd;l; 

nurpnld;rP]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 140 i`nyty; tPjp> 

ENfnfhl. 

1050 PV00233630 ngupfP vd;[pdpaupq; 

(gptpb) vy;bb
387/97, 4Mk; xOq;if> 

eph;ky khtj;ij> 

ePh;nfhOk;G. 

1051 PV00233631 fyh\; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 37B, jyhf`N`d 

xOq;if> gl;lfd;tpy> fhyp. 

1052 PV00233632 b[pl;ly; uPnla;y; 

Nru;tpr]; (gptpb) vy;bb
,y. 34, gpuTd;]; `py;> 

khj;jiw. 

1053 PV00233633 ,d;/gpdpl;b N\h\&k; 

(gptpb) vy;bb
,y. 9, Gjpa grhh; tPjp> 
Etnuypah. 

1054 PV00233634 b];fTd;l; ghu;krp 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

Gjpa fphpfk Njapiyj; 

njhopw;rhiy> ,y.  133/2, 
muk;Ngfk> gpypkj;jyht. 

1055 PV00233635 \h\h uptu;]; V[pq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y.  66, gioa nf];ght 

tPjp> ENfnfhl. 

1056 PV00233636 n\d;ypNah F&g; (gptpb) 

vy;bb
22/B, khFUtpy tPjp> 
Nfhzty> fsdp. 

1057 PV00233637 vd;.V.Mu; yq;fh 

nyh[p];bf;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 11/9, Nfhy;l; gpsh]h> 

nrl;bahh; njU> nfhOk;G 11

1058 PV00233638 N`hd;rp N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y.  111, xyfk tPjp> 
ehtyg;gpl;ba. 

1059 PV00233639 [dh]; fpupNa\d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 17/B/10, Nghtpy 
fhh;ld;];> g`y Nghkphpa> 

fLtis. 

1060 PV00233640 tpf;uk vd;l; rd;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y.  79, nfhOk;G tPjp> 

fphpe;jpnty. 

1061 PV00233641 [{gplu; gpuju;]; bNubq; 

fk;gdp (gptpb) vy;bb
28/B, ePjpkd;w tPjp> 
`pq;Fy;Xa> fy;fe;j> 

khtdy;iy. 

1062 PV00233642 V. Mu;. rP. Vn[d;l;]; 

yq;fh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 52, nfhOk;G tPjp> 

ePH;nfhOk;G. 

1063 PV00233643 nlNfh N`hy;bq;]; 

yq;fh (gptpb) vy;bb
,y. 102, tj;JKy;y> 

cLfk;nghy> fk;g`h. 

1064 PV00233644 Iyd;l; mf;thupak; 

(gptpb) vy;bb
476/B, flyty> 
c];ntl;lnfa;aht. 

1065 PV00233645 rpNyhd; Adp-VNuh 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 22/2, ngh;dhz;Nlh 

gpNs];> nkhul;Lnty;y> 

nkhul;Lt. 

1066 PV00233646 B ntd;r;ru;]; ,d;lu;ne\

dy; (gptpb) vy;bb
,y. 23, eluh[h tPjp> 
ypq;fefh;> jpUNfhzkiy. 

1067 PV00233647 tpN[uj;d ];By; /

ngu;dpr;ru; fk;gdp 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

Kfaha> mk;gtpy> 

gs;Nsngj;j. 

1068 PV00233648 uPitt; ];ngd;]; 

,d;lu;ne\dy; (gptpb) 

vy;bb

39/21 my;tp]; gpNs];> 

nfhl;lhQ;Nrid> nfhOk;G 

13. 

1069 PV00233649 iy/g; nfahu; 

MAu;Ntjpf; nkbf;fy; 

nrd;lu; (gptpb) vy;bb

,y. 102 , xnuf;]; rpl;b 

nfhk;g;nsf;];> Vf;fiy> 

[h-vy. 

1070 PV00233650 rpdhlh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y.  52, 5Mk; xOq;if> 

rhug+kp tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

gl;lnfj;ju> gpypae;jiy. 

1071 PV00233651 Nel;bt; vdu;[p 

nrhY}\d;]; (gptpb) 

vy;bb

10/F/1, k`[d khtj;ij> 

fy;tUrh tPjp> xUty. 

1072 PV00233652 i\d; yq;fh bnuty;]; 

vd;l; Ltu;]; (gptpb) 

vy;bb

,y.  147, `pq;FYXa 2> 

khtdy;iy. 

1073 PV00233653 fpB]; g;uP ];$y; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 59, tyfk> 
NjthNyfk. 

1074 PV00233654 V [P gP bNulu;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 45 C, fphpe;jptpl;l tPjp> 
cLfk;nghy. 

1075 PV00233655 vy; vd;l; V ,k;Nghu;l;]; 

(gptpb) vy;bb
157/6 = fjpNurd; tPjp> 

nfhr;rpf;fil> nfhOk;G 13. 

1076 PV00233656 ,nyf;l;NuhyPg; (gptpb) 

vy;bb

rpj;gid tPjp> thh;l; ,y. 06> 

Ntyiz Nkw;F> Ntyiz. 

1077 PV00233657 n\f;fpdh Nehupah 

(gptpb) vy;bb

3Mk; jsk;> (315)> ;rd;tpf; 

nrhg;gpq; nfhk;gpsf;];> ,y. 

10> tf;nty;y tPjp> fhyp. 

1078 PV00233658 rpdu;[p FNshgy; 

nrhY}\d;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 235, FUtj;j> epte;jk> 
[h-vy. 

1079 PV00233659 kh];lu;ikd;l; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

6/2, Mde;j khtj;ij> 

ngj;jfhd tPjp> gpl;lNfhl;Nl. 

1080 PV00233660 fpuPd; ner;Ruy; yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 221, m]j;Jk> 

Fspahg;gpl;b. 

1081 PV00233661 rd;iyl; mf;Nuh nlf;dpf; 

,NdhNt\d; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 21, Nkw; jsk;> mg;Jy; 

fg+h; khtj;ij> nfhOk;G 03. 

1082 PV00233662 AdpNthu; FNshgy; 

nrhY}\d;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 229/50, nrd; N[hrg; 
tPjp> ePh;nfhOk;G. 

1083 PV00233663 vypNfl; n`hl;nly;]; 

(gptpb) vy;bb
,y.13/E, = re;jpuN[hjp 

khtj;ij> fy;njhl;lKy;y> 

af;fy. 

1084 PV00233664 j nyhz;l;up `g; (gptpb) 

vy;bb
91 $l;LwT tPlikg;Gj; 

jpl;lk;> fphpgj;nfhl> fsdp. 

gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

1085 PV00233665 [fhu;/gp ,k;ngf;]; 

(gptpb) vy;bb
24/10, fj;njhl tPjp> 
epl;lk;Gt. 

1086 PV00233666 V];  ,l; fd;ry;ld;rp 

(gptpb) vy;bb
,y.  27, rptFUehjh; 
xOq;if> ePuhtpab> 

aho;g;ghzk;. 

1087 PV00233667 ngy;l; khu;l; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
148/B/4 gphpd;]; tPjp> 

nfhOk;G 11. 

1088 PV00233668 I Nfl; Gnuhg;gu;b 

bntnyhg;gu;]; (gptpb) 

vy;bb

416/A, nlk;gs; tPjp> 
jytj;Jnfhl> ,yq;if. 

1089 PV00233669 V v]; gP Nghd; 

GNuhf;fu;]; (gptpb) vy;bb
,y.  86/57, nkhpy;l; 
nghd;Nrfh tPjp> [h-vy. 

1090 PV00233670 B vd; b fd;];l;uf; \d; 

(gptpb) vy;bb
,y. 94/5C, khnfhy ;njw;F> 
khnfhy> fphpgj;nfhl. 

1091 PV00233671 uj;d vd;lu;gpiwr]; vd;l; 

,d;nt];l;nkd;l; (gptpb) 

vy;bb

291/4 , nfhNuhf;nfhl> kd;d> 
mfytj;j. 

1092 PV00233672 nfd;[p ,d;lu;ne\dy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 666/2, fhyp tPjp> 
ney;YUt> ghze;Jiw. 

1093 PV00233673 Nr rpNyhd; N`hy;bq;] 

(gptpb) vy;bb
21/26 D, hpth;Nly; tPjp> 
mdptj;j> fz;b. 

1094 PV00233674 lg;spA gP vk; vd;l; rd;]; 

khu;f;nfl;bq; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 233 nfutyg;gpl;ba 
tPjp> n`e;jy> tj;jis. 

1095 PV00233675 md;nuh]; yq;fh (gptpb) 

vy;bb
554/1, kJ Fkhup khtj;ij> 

rpiwr;rhiy tPjp> jYnghj;j> 

ePh;nfhOk;G. 

1096 PV00233676 td; nfhku;\y; 

vd;lu;gpiwr]; (gptpb) 

vy;bb

241/A, fk;gpaba> 
a`ynjd;d. 

1097 PV00233677 ]P khu;f; 

nlf;ndhnyh[P]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 14/8 fu`d;JLfy tPjp> 

ehtyg;gpl;ba. 

1098 PV00233678 tpd;FNuh v];Nll; (gptpb) 

vy;bb
,y. 38/4 kJyht tPjp> 
tl;lnuf;f> kPnfhl. 

1099 PV00233679  nyq;Nfh 
nlf;ndhnyh[P]; (gptpb) 

vy;bb

168/10 = [aRe;ju 

khtj;ij> ehty tPjp> 

ENfnfhl. 

1100 PV00233680 \tP N`ாy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

Jl;LnfKD khtj;ij> 

ikyht> ehj;jhz;ba. 

1101 PV00233681 epk;ru fd;];l;uf; \d;]; 

vd;l; N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 18, al;bfk;khd> 
nkzpf;jpnty. 

1102 PV00233682 /ngahu;fhu;l; (gptpb) 

vy;bb
137/32, 3Mk; epiy> tdhkh 

cad> rg;Gf];njd;d tPjp> 

fynfbN`d. 

1103 PV00233683 rpNyhd; Fnuhg;]; 

mf;upfy;r;ru; vd;l; 

vf;];Nghu;l;]; fk;gdp 

(gptpb) vy;bb

71/6, jy;Jt tPjp> 
ePh;nfhOk;G. 

1104 PV00233684 nkhdhkp FNshj;jpq; 

(gptpb) vy;bb
52c 1/3 kphp`hd tPjp> 

ENfnfhl. 

1105 PV00233685 /gh];l;fhu;l;.vy;Nf (gptpb) 

vy;bb
207, Fzth;jd khtj;ij> 

Mz;bmk;gyk. 

1106 PV00233686 j upf;ftup nrd;lu; (gptpb) 

vy;bb
B 1/7, md;lh;rd; njhlh;khb> 

nfhOk;G 05. 

1107 PV00233687 vd; vk; I ru;[pf;fy; 

nkDngf;r;rupq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 413, n`tnyhf; tPjp> 

nfhOk;G 06. 

1108 PV00233688 nrhd;gpnu\; /Gl; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
83/4, fz;b tPjp> fukl> 

nfypXa. 

1109 PV00233689  ngufd; iy/g;nfahu; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 496/E, rpak;yhg;Ng tPjp> 
khnfhy njw;F> fphpgj;nfhl. 

1110 PV00233690 lg;spA.vk;.Nf.bk;gu; 

Ntu;y;l; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 223, khj;jis tPjp> 

fl;Lf];njhl;l. 

1111 PV00233691 nrhdhyp ntd;gpAud; 

rnyhd; (gptpb) vy;bb
40/3, 6Mk; xOq;if> 

tpkyhtj;j tPjp> ENfnfhl. 

1112 PV00233692 V.b fpuhg;l; b[pl;ly; 

(gptpb) vy;bb
,y. 29/1A, [k;Gf];Ky;y 

tPjp> ENfnfhl. 

1113 PV00233693 yq;fh xd;lgpudu; fk;g]; 

(gptpb) vy;bb
519/B4/1 gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> mDuhjGuk;. 

1114 PV00233694 rq;fu` ];igr]; (gptpb) 

vy;bb
56A, kp\d; tPjp> Nfhl;Nl. 

1115 PV00233695 Xy; vf;]; ,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;bb
158/7 nyahh;l;]; GNuhl;Nt> 

nfhOk;G 14. 

1116 PV00233696 Mjp Nahfk; (gptpb) 

vy;bb
101, nuhgh;l; Fzth;jd 

khtj;ij> nfhOk;G 06. 

1117 PV00233697 NgNkl; yq;fh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
72, FUFyht> uhfk. 

1118 PV00233698 mf;up rpNyhd; rg;sau;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
504/C/2, tpj;ahy khtj;ij> 

Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp. 

1119 PV00233699 rd;Nr [Ngd; 

fd;];l;uf; \d; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 45/1, = jk;kuj;d 

khtj;ij> khjpnty> 

Nfhl;Nl. 

1120 PV00233700 me;jdp vd;lu;gpiwr]; 

(gptpb) vy;bb
,y.04, fe;jyk tPjp> 
jk;Gy;y. 

1121 PV00233701 N[hu;[; tpN[rpq;f 

b[pl;ly; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 18, rj;Ju];] 

khtj;ij> FUehfy;. 

1122 PV00233702 xu;up]; rpNyhd; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 24B, jf;\pdhuhk tPjp> 

fy;fp];] 

1123 PV00233703 Rg;uPk; FNshg; bNubq; 

,d;lu;ne\dy; (gptpb) 

vy;bb

,y.  14, N[hd; fPy;]; 

tPlikg;Gj; jpl;lk;> Njtj;j> 

uhfk. 

1124 PV00233704 FNshgy; ntd;r;ru; 

N`ாy;bq;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 223/1, xy;nfhl; 
khtj;ij> fhyp. 

1125 PV00233705 md;  fpupNa\d;]; 

(gptpb) vy;bb
,y.  26, guhf;fpuk tPjp> 
03Mk; Fuz> ePh;nfhOk;G. 

1126 PV00233706 Rdpy;]; 

,d;nt];l;nkd;l;]; vd;l; 

nyh[p];bf;]; (gptpb) 

vy;bb

,y.  39, Mde;j khtj;ij> 

Fspahg;gpl;b. 

1127 PV00233707 nrdpf; ,d;lu;ne\dy; 

(gptpb) vy;bb
,y. 128/D/1 gq;fshtj;j 
tPjp> uzhy. 

1128 PV00233708 v];.Mu;.B. vd;[pdpaupq; 

vd;l; fd;];l;uf; \d; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 134/20, nfhOk;G tPjp> 

uhfk. 

1129 PV00233709 mngf;]; nfk;g]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 17, gpujhd tPjp> 
gKDfk> Kwpaflty> 

mDuhjGuk;> ,yq;if. 

1130 PV00233710 yq;fd; BNlhu;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 1104/B/2/1, jYgpl;ba 

tPjp> `{Zg;gpl;ba> tj;jis. 

1131 PV00233711 rTj; yq;fh 

fd;];l;uf; \d; (gptpb) 

vy;bb

192/6A hpr;kd;l; `py; tPjp> 

fhyp. 

1132 PV00233712 xupad;l; vd;[pdpaupq; 

rpnkd;l; Gnuhlf;l;]; 

fk;gdp (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

121/3/2, GS X\d; 

mg;ghh;l;kd;l;> ,d;dh; gpsth; 

tPjp> nfhOk;G 03.

1133 PV00233713 lngu;dh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 147/3, jygj;gpl;ba tPjp> 
jygj;gpl;ba> ENfnfhl. 

gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

1134 PV00233714 Nahu;f; vd;[pdpaupq; 

(gptpb) vy;bb
,y. 173, khjpnty tPjp> 
vk;Gy;njdpa> ENfnfhl. 

1135 PV00233715 rdhuh bNubq; (gptpb) 

vy;bb
,y. 256/7A, U`{Dgu> 

jytj;Jnfhl. 

1136 PV00233716 vy; rP [atu;jd 

fd;];l;uf; \d; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

nfl;lGU re;jp> nfhl;lnghy. 

1137 PV00233717 nfg;gpl;ly; ny\u; 

ml;ntd;r;ru;]; (gptpb) 

vy;bb

792/3, gd;dpgpl;ba tPjp> 
jytj;Jnfhl. 

1138 PV00233718 Mu; v]; vy; 

fd;];l;uf; \d; fk;gdp 

(gptpb) vy;bb

35/5, kLNtnfju> epl;lk;Gt. 

1139 GA00233719 epg;nghd;-yq;fh fpuPd; /

gpA+r;ru;]; 

bntnyhg;nkd;l; 

gpnsl;Nghu;k; 

42 nrd; nrg];jpad; tPjp> 

kfh`{Zg;gpl;ba> 

ePh;nfhOk;G. 

1140 PV00233720 vahu;fhu;l; (gptpb) vy;bb 78/9, yf;rgj;jpa tPjp> 
yf;rgj;jpa> nkhul;Lt. 

1141 PV00233721 i`ngd; N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
271 nfhz;lnjdpa> 

fl;Lf];njhl;l 

1142 PV00233722 Mu; Nf Mu; mf;up 

Gnuhlf;l;]; (gptpb) vy;bb
,y. 93, jk;kpl;l> kNftpl;l. 

1143 PV00233723 Adp];lhu; N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 78A, ePh;nfhOk;G tPjp> 

Jdf`. 

1144 PV00233724 /gpA+r;ru; ,d;Nghnlf; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 1A, rhh;s;]; gpNs];> 

nj`p;tis. 

1145 PV00233725 m]`pNfh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
146/1, nty;ytj;Jnfhl> 
Nufht Nkw;F> 

neNjhy;gpl;ba. 

1146 PV00233726 FNshgy; fpnubl; bu];l; 

,d;nt];l;nkd;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 280A /1, fl;L];njhl;l 

tPjp> fz;b. 

1147 PV00233727 Afp ,d;lu;ne\dy; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 17/6, “YUKI” BLDG 
(nyty; 2 & 3),  jphpthd> 
gufLt> ,uj;jpdGhp. 

1148 PV00233728 Ner;ru;fpuhg;l; mf;Nuh 

(gptpb) vy;bb
,y.  108/10A, tl;lug;nghy 
tPjp> fy;fp];] 

1149 PV00233729 khu;Nfh yq;fh 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

96/3/20, ky;tj;j tPjp> 
nfhOk;G 11. 

1150 PV00233730 [P.I.vk;.v];.v];. 

nrf;fpAupl;b Nru;tpr]; 

,d;lu;ne\dy; (gptpb) 

vy;bb

246/E, cjhu khtj;ij> 

uhfk tPjp> fltj;ij. 

1151 PV00233731 /gpd;nlf; vr; fpA (gptpb) 

vy;bb
,y. 123, 2Mk; jsk;> 

nkf;yud;]; fl;blk;> 

ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> 

nfhOk;G 04. 

1152 PV00233732 muypa /Gl; Nfhu;zu; 

(gptpb) vy;bb
,y. 46/38, Nghgh;]; md;l; 

Nthf;fh; fl;blk;> etk; 

khtj;ij> nfhOk;G 02. 

1153 PV00233733 l;nuf; nrhY}\d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 149/6, vy;ytj;j tPjp> 
ney;Ytj;JLt> tf. 

1154 PV00233734 kpNydpak; nfhNy[; xg; 

VtpNa\d; ];lB]; 

(gptpb) vy;bb

,y. 97, nguil]; 1> 

kpy;Nydpak; rpl;b> 

mj;JUfphpa 

1155 PV00233735 N[.gp.I. bNubq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 42, I.X. ngNuuh 
khtj;ij> nfhOk;G 15. 

1156 PV00233736 Adpf; nku;r;rd;l;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 415/43 [{k;kh k];[pj; 

tPjp> khspfhtj;ij> 

nfhOk;G 10. 

1157 PV00233737 my;gh Nfhl;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 108 uj;jpdGuk; tPjp> 
fpspnehr;rp. 

1158 PV00233738 \he;jp]; /Gl;Ntu;f;]; 

(gptpb) vy;bb
189/2A, g`y fuf`Kd> 

fltj;ij. 

1159 PV00233739 ];gpupl;]; N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 41/5A nuhyp 
ngh;dhz;Nlh tPjp> 

fl;Lngj;j> nkhul;Lt. 

1160 PV00233740 /gpd;l;nuh]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 123, 2Mk; jsk;> 

nkf;yud;]; fl;blk;> 

ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> 

nfhOk;G 04. 

1161 PV00233741 vd; gP Nf bNubq;.nfhk; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 85/13, neuY cad> 

gd;dpgpl;ba tPjp> gj;juKy;y. 

1162 PV00233742 upngy; yq;fh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
45/2, jh;krphp Nrdhehaf;f 
tPjp> twf;fhg;nghy 

1163 PV00233743 lr; vd; lr; (gptpb) vy;bb ,y. 32 3RD, fsdpejPfk> 
nfhLtpy> nty;yk;gpl;ba. 

1164 PV00233744 ];khu;l; yq;fh 

,d;lu;ne\dy; (gptpb) 

vy;bb

,y. 132 C, 2Mk; jsk;> 

ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> 

FUehfy;. 

1165 PV00233745 fpuPd; Ntu;y;l; mf;upfy;r;ru; 

(gptpb) vy;bb
221/A, khuntn`d> ud;ty> 

nfhlf;fnty. 

1166 PV00233746 bitd; n`u;gy; `T]; 

(gptpb) vy;bb
694/A nrd; Nrtpah; tPjp> 
cy;`pl;baht> ntd;dg;Gt. 

1167 PV00233747 rpNyhd; n`y;jp 

`hu;nt];l; (gptpb) 

vy;bb

5/17, jhg;gN`dtj;j> 

vygpl;bty> uhfk. 

1168 PV00233748 rk;/gd; xl;NlhNk\d; 

(gptpb) vy;bb
428/4A, Gjpa tPjp> ntypfk. 

1169 PV00233749 vk; Mu; Nkd; gtu; vd;l; 

nyh[p];bf; nrhY}\d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

220/4A, nrhykd; gPhp]; 

khtj;ij> fy;fp];]. 

1170 PV00233750 ];Nld;lu;l; bird;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 131 fj;jphpah tPjp> 
mf;fiug;gw;W 13. 

1171 PV00233751 ,d;Nu N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
13/9- 3Mk; xOq;if> 

tpkytj;j tPjp> ENfnfhl. 

1172 PV00233752 <]p Nlhu; ];Nlhu; (gptpb) 

vy;bb
,y. 102, ~~rkhjp ept]||> 

vg;gpl;lnfhl> Jd;fk> 

vk;gpypgpl;ba. 

1173 PV00233753 J}d;a (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 2/188, clJj;jphpgpl;ba> 

fk;g`h. 

1174 PV00233754 iky;]; gf;Nf[pq; (gptpb) 

vy;bb
,y.  261, = jk;k 

khtj;ij> nfhOk;G 10. 

1175 PV00233755 Rde;j ,nyf;l;upf;fy; 

nrhY}\d;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 26, ~~ud;jpJ||> 
`PNyhfk> epf;fntul;ba. 

1176 PV00233756 [P vd; Nf mf;Nuh fk;gdp 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
198/3, tPuNrf;fu khtj;ij> 

jpTy;ygpl;ba> nghuy];fKt. 

1177 PV00233757 rpNyhdpy; mf;up vd;l; 

vf;Nfh ntd;r;ru;]; 

(gptpb) vy;bb

52/1, [ae;jp khtj;ij> 

k`ufk. 

1178 PV00233758 nrha;du; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 26, Rgj;uhuhk xOq;if> 

ENfnfhl. 

1179 PV00233759 fpsf; (gptpb) vy;bb ,y. 18 jp];] khtj;ij> 

gy;Nynty> clgj;jht. 

1180 PV00233760 tpNlhy; nfhnkhbl;B]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 47 1/1, nrd; N[hd;]; 

Nt> nfhOk;G 15. 

1181 GL00233761 nghf;fp\k; Nrh\pay; 

bntnyhg;nkd;l; 

Xu;fidNr\d; (fud;B) 

ypkpnll;

gps;isahh; Nfhtpy; tPjp> 

kjTitj;jFsk;> tTdpah. 
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gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

1182 PV00233762 Njr \f;jp  Yg;upf;dl;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y.  26, 27Mk; xOq;if> 

,d;dh; gpsth; tPjp> nfhOk;G 

03. 

1183 PV00233763 ItpA nrhY}\d;]; 

(gptpb) vy;bb
14, Nrh; ghnuhd; [ajpyf;f 
khtj;ij> nfhOk;G 01. 

1184 PV00233764 I ,k;ngf;l; `_g; nyg; 

(gptpb) vy;bb
175/A kpDtq;nfhl tPjp> 

Vf;fy> [h-vy. 

1185 PV00233765 nku;f; vd;l; nrd;]; B]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 47/1, jpg;ngj;j tPjp> 
ehuk;gpl;ba> ghze;Jiw. 

1186 PV00233766 ];ifn[d; 

nlf;ndhnyh[P]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 710/1/9, 5Mk; 

xOq;if> Nuhkpay; 

khtj;ij> gdhnfhl> 

N`hkhfk. 

1187 PV00233767 vd;-l;iutd; (gptpb) 

vy;bb
,y. 762, 7Mk; jsk;> 

[d[a rpl;b> ,uh[fphpa. 

1188 PV00233768 mf;khy; N`hy;bq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 100/E njyk;Gf`tj;j> 

mf;Fwiz. 

1189 PV00233769 < v/g; B fd;];l;uf; \d;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 75/15/1, 1Mk; 

xOq;if> = ee;jh 

N[hjpfhuhk khtj;ij> 

fyy;nfhl> gd;dpgpl;ba. 

1190 PV00233770 \a; n`ah ];^bNah 

vd;l; Nfkpq; N]hd; 

(gptpb) vy;bb

100  ~~nkl;Nuh N`hk;];||> 

40/15 kNy tPjp> nfhOk;G 

02. 

1191 PV00233771 Nrg; iyt;];nlhf; 

nlf;ndhnyh[P]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 562/17, [ae;jp 
khtj;ij> mDuhjGuk;. 

1192 PV00233772 rP/ngu;];l; kPbah 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
76/B, tj;Njnfju tPjp> 
k`ufk. 

1193 PV00233773 Rg;upNkh FNshj;jpq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
93/16B, gl;lye;jtj;j> 
n`a;ae;JLt. 

1194 PV00233774 nkb gpiuk; 

ghu;krpA+l;bf;fy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 78/12, kahd tPjp> 
jygj;gpl;ba> ENfnfhl. 

1195 PV00233775 jrp]; VNuh];Ng]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
Gnshf; 06.  ,y.  275/1, 
jpTy;gp;l;ba> nghuy];fKt. 

1196 PV00233776 V V V mf;Nuh /ghu;k; 

Gnuhlf;l;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

#113, mkPh; myp> 5Mk; tPjp> 

fUthl;Lf;fy; 01> 

rk;khe;Jiw. 

1197 PV00233777 ied;nghapd;l;]; ru;fy; 

(gptpb) vy;bb
14 A , ~~rk;kh; gPy;l;||> 
xypk;g];tj;j> me;Juj;tpy> 

Nghj;jy> fhyp. 

1198 PV00233778 j fd;];l;uf; \d; `g; 

(gptpb) vy;bb
,y. 241/7, fpUy tPjp> 
ehun`d;gpl;ba> nfhOk;G 

05. 

1199 PV00233779 A+.vd;.Nehl;Gf; mu;fhu;l; 

(gptpb) vy;bb
,y. 46/1/12  ikf;Nuh 

gpsh]h> 1Mk; FWf;Fj; 

njU> nfhOk;G 11. 

1200 PV00233780 mf;rp]; gp gP X 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 9/32, etNyhf;f 
fhh;ld;];> gioa ENf tPjp> 

Ngypanfhl. 

1201 PV00233781 A+ nfahu; nfg;gpl;ly; 

(gptpb) vy;bb
342/1, gpl;lNfhl;Nl> Nfhl;Nl. 

1202 PV00233782 j gpNsdpq; guil]; 

(gptpb) vy;bb
133/12, nrd; me;jdP]; 

khtj;ij> ,d;dh; gpsth; 

tPjpf;F mg;ghy;> nfhOk;G 

03. 

1203 PV00233783 vypkd;l; 

,d;nt];l;nkd;l;]; 

(gptpb) vy;bb

,y. 431/6, j`k; khtj;ij> 

ngyd;tj;j> gd;dpgpl;ba. 

1204 PV00233784 nfhnlha;l; (gptpb) vy;bb ,y. 104, Nuhay; Ngh;s; 
fhh;ld;];> my;tp]; lTz;> 

tj;jis> ,yq;if. 

1205 PV00233785 jprh fd;];l;uf; \d; 

nrhY}\d;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 42/1, gd;dht> 
fNdtj;j> epf;fjYnghj;j> 

FUehfy;; 

1206 PV00233786 yad; vf;]; khu;f;nfl;bq; 

(gptpb) vy;bb
,y. 142/3/1, Nghf`tj;j> 

fphpe;jpnty. 

1207 PV00233787 mupj;jhN`ாy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb

,y.  222/2B, itj;jparhiy 

tPjp> fphpgj;nfhl. 

1208 PV00233788 nuf;];ypNah nkbf;fy;]; 

(gptpb) vy;bb
204B, [_k;kh gs;spthry; 
tPjp> epe;jt+h;-11. 

1209 PV00233789 aN\u  rpNyhd; B 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 307, ntjNftj;j tPjp> 
nfhl;LNtnfhl> ,uh[fphpa. 

1210 PV00233790 nfhl;ld; Ntu;y;l; (gptpb) 

vy;bb
,y. 30/16, tp];l;itf; tPjp> 

nfhOk;G 15. 

1211 PV00233791 N[ha; Nfhy;l; nrd;lu; 

(gptpb) vy;bb
,y. 59/3/1, rP ];l;hPl;> 

nfhOk;G 15. 

1212 PV00233792 my;bth  n`u;gy;]; 

(gptpb) vy;bb
25/2 , `phpgpl;ba> 

gd;dpgpl;ba. 

1213 PV00233793 nrud;bg; n[k; vd;l; 

[{nty;yu;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 4/6A, Nyf; biut;> 

nfhOk;G 08> ,yq;if. 

1214 PV00233794 n`y N\hu;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y.11/7, Kjyhk; xOq;if> 

tp[a khtj;ij> 

kpDtq;nfhl. 

1215 PV00233795 < nfkp];l;up (gptpb) 

vy;bb
,y. 92, 4Mk; xOq;if> 

khtpjYnghj;j> ad;jk;gyht. 

1216 PV00233796 KUF ,k;Nghu;l;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 41, fYJgpl;l tPjp> 

ntypru. 

1217 PV00233797 g;Shkpq; vf;];Nghu;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 162/24, tp[agh 
gpNs];> gpl;Lfy> khyNg. 

1218 PV00233798 uk;ah mf;Nuh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
90/1/12, kp`pe;J gpNs];> 

uhfk tPjp> fltj;ij. 

1219 PV00233799 gP B Nf N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 59, fpwfwP]; tPjp> 

nfhOk;G 07. 

1220 PV00233800 fhy;yNf Nkhl;lhu;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 484, mDuhjGu tPjp> 

Gyhfy> jk;Gy;y. 

1221 PV00233801 ik nlf; nghapd;l; 

nkhigy; (gptpb) vy;bb
30 1/1 fhyp tPjp> 
nj`ptis. 

1222 PV00233802 r/ghah vf;];Nghu;l;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 47, 1Mk; nlk;g;sh; 

khtj;ij> nlk;g;sh;]; tPjp> 

fy;fpir. 

1223 PV00233803 ,f;kd; fpnubl; (gptpb) 

vy;bb
797/1, gpufj;jp khtj;ij> 

gd;dpgpl;ba. 

1224 PV00233804 j l;uP nfhupNlhu; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 26/7, nfKD khtj;ij> 

mj;jpba> nj`ptis. 

1225 PV00233805 nef; \u; gp];nd]; 

nrhY}\d;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 30/1, f[gh gpNs];> 

nfhOk;G 06. 

1226 PV00233806 tPuJq;f fd;];l;uf; \d; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
267/A , N`Ndtj;j> vy;y 

,`y> khnfju> fhyp. 

1227 PV00233807 Fnuhg; nkl;upf; ]; 

,d;lu;ne\dy; (gptpb) 

vy;bb

,y. 68/17, ky;fk> 
Ky;Nyhpah Gjpa efu;. 

1228 PV00233808 Xgd; khu;f;nfl; bNubq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
70/2/3B, b.v];. Nrdhehaf;f 

khtj;ij> nghuis> 

nfhOk;G 08. 

1229 PV00233809 nl];Nfh iy/g; (gptpb) 

vy;bb
571/4A, kAuh gpNs];> 

fq;fhuhk gpNs];> Ntun`u> 

nghuy];fKt. 

1230 PV00233810 ke;jp bnthl; (gptpb) 

vy;bb
,y. 14, Gjpa xOq;if> 

nghy;N`d> khj;jiw. 

gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

1231 PV00233811 tp\; Atu; Ltu; (gptpb) 

vy;bb
,y. 76, njhz;lkhd; efh; 

Nkw;F> fpspnehr;rp. 

1232 PV00233812 v/g; Nf xl;Nlh ngapd;l; 

nrd;lu; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y.  83, kPhpfk tPjp> 
k``{Zg;gpl;ba> 

ePh;nfhOk;G. 

1233 PV00233813 mu;gd; nr];l; (gptpb) 

vy;bb
,y. 58/13A1/1, rj;jh;khuhk 
khtj;ij> ePyk;k`u tPjp> 

k`ufk. 

1234 PV00233814 fpuPd;Ntu;y;l; mf;up /

ghu;k;]; (gptpb) vy;bb
,y. 265/11, Nuh];tpyh 

gpNs];> jYfk> fphpgj;nfhl. 

1235 PV00233815 N[ vk; Mu; l;uPk; yq;fh 

(gptpb) vy;bb
,y. 452, khj;jiw tPjp> 

fl;Lnfhl> fhyp. 

1236 PV00233816 j [q;fs; tpyh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y.19, 1Mk; jsk;> rpl;b 

tpt; nrhg;gpq; nfhk;g;sf;];> 

njy;nghj;j efuk;> fhyp. 

1237 PV00233817 mk;khu; nly; (gptpb) 

vy;bb
18/1, khj;jis tPjp> 

fl;Lf];njhl;l 

1238 PV00233818 ];khu;l; ,nyf;l;upf;fy; 

vd;[pdpaupq; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

kpj;njy;yfltu> FujpN`d> 

n`l;bnghy. 

1239 PV00233819 vf;Nrhl;bf; fu;ld;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
251/1, tpfhu khtj;ij> 

`{Zg;gpl;ba> tj;jis. 

1240 PV00233820 [htP yq;fh (gptpb) 

vy;bb

nkiud; rpl;b nurpld;rp];> 

,y. 46, 13/2 MAJ, L.  V. 
Fzuj;d khtj;ij> 

nj`ptis. 

1241 PV00233821 fpuhd;l; N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 168, RKJ> 

Njtnkhl;lht> 

Mz;bmk;gyk. 

1242 GA00233822 yq;fh `hu;l;ntahu; 

rg;sau;]; mNrhrpNa\d; 
428A, nghy;f`fkj;j> 

Eq;fKnfhl> fsdp. 

1243 PV00233823 Vupak; yq;fh (gptpb) 

vy;bb
10, Mh;r; gp\g;\g;]; tPjp> 

2Mk; xOq;if> Jnly;y> 

[h-vy. 

1244 PV00233824 RthtP N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 624/4, nfhd;ntdl; 
tPjp> ntd;dg;Gt. 

1245 PV00233825 \hf; \p Adptu;ry; (gptpb) 

vy;bb
,y. 27, ghlrhiy tPjp> 

nrd; $k;;];> jythf;fiy. 

1246 PV00233826 Nuh]; bu];l; vd;l; 

,d;nt];l;nkd;l; (gptpb) 

vy;bb

,y. 16, Nghjpuh[ khtj;ij> 

FUehfy;. 

1247 PV00233827 gpiuk; gpuP-fpNahl; lau;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 941, nguFk; khtj;ij> 

gd;dpgpl;ba tPjp> gj;juKy;y. 

1248 PV00233828 xRu ghu;krpA+l;bf;fy;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 12, = kfhtpfhu tPjp> 

ghze;Jiw. 

1249 PV00233829 rq;f; yq;fh (gptpb) 

vy;bb
188, nfhd;td;l; tPjp> 
nfGd;nfhl> gKDfk. 

1250 PV00233830 N[ - ied; iyl;]; vd;l; 

,ntd;l;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 17A, fy;nfl;ba tPjp> 
hpr;kd;l; `py;> fhyp. 

1251 PV00233831 FNsht; ,NdhNt\d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 545/D 1/1, = rq;fuh[ 

khtj;ij> nfhOk;G 10. 

1252 PV00233832 vk;.I.vk; ghu;krp vd;l; 

kpdpkhu;l; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

gpujhd tPjp> Gy;Nkhl;il-03> 

jpUNfhzkiy. 

1253 PV00233833 nrtp]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 471/A, 
vynfhuf;f`tj;j> 

tf;nty;y> fhyp. 

1254 PV00233834 vk;.v]; Nkhl;lu;]; 

N`hy;bq;]; fk;gdp 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

135 H, i`nyty; tPjp> 

nfe;jye;j> N`hkhfk. 

1255 PV00233835 fPjh ,k;Nghu;l;]; vd;l; 

vf;];Nghu;l; (gptpb) vy;bb
,y.  244 ePh;nfhOk;G tPjp> 

tj;jis. 

1256 PV00233836 upyagy; ];Nlhu; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 311 = rq;fuh[ 

khtj;ij> nfhOk;G 10. 

1257 PV00233837 uptu; x/g; Ne\d; (gptpb) 

vy;bb
,y.176, itj;jparhiy tPjp> 

kl;lf;fsg;G. 

1258 PV00233838 \Pd; N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 69B, [a khtj;ij> 

cl`Ky;y> ENfnfhl. 

1259 PV00233839 j;uP b ru;Ntapq; vd;l; 

fd;];l;uf; \d; (gptpb) 

vy;bb

,y. 168, Nrh;r; tPjp> Xghj;j> 
nfhl;Lnfhl. 

1260 PV00233840 upr; nghapd;l; (gptpb) 

vy;bb
,y. 150 - 1/1, 2Mk; FWf;Fj; 

njU> nfhOk;;G 11. 

1261 PV00233841 ];khu;l; ngf;Nf[pq; 

nrhY}\d;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 375, nfh`htpy tPjp> 

fsdp. 

1262 PV00233842 ];nghl;  

nlf;ndhnyh[P]; (gptpb) 

vy;bb

46A 2Mk; jsk;> S.De.S 
[arpq;f khtj;ij> 

fSNghtpy> nj`ptis. 

1263 PV00233843 guj ikf;Nuh 

,d;nt];l;nkd;l;]; 

(gptpb) vy;bb

89/D, ngl;tj;j> khfy;fe;j> 
kf;nfhd. 

1264 PV00233844 ntd;r;ru; gp];nd]; 

GNuhnr]; mTl;Nrhu;rpq; 

(gptpb) vy;bb

35 ngah;gPy;l; fhh;ld;];> 

nghuis. 

1265 PV00233845 tpNdhypah ypq;f; 

nyq;Nt[; ,d;];bbAl; 

(gptpb) vy;bb

`Py;Xa tPjp> fpdpfk> 

gz;lhutis. 

1266 PV00233846 b b lg;spA 

,d;nt];l;nkd;l;]; vd;l; 

bNubq; (gptpb) vy;bb

nyty; 37> Nkw;Ff; NfhGuk;> 

cyf th;j;jf ikak;> 

nfhOk;G 01. 

1267 PV00233847 rpdpGNuhNkh (gptpb) 

vy;bb
,y.185, xNgNrfuGu tPjp> 
uh[fphpa. 

1268 PV00233848 rpNyhd; fpuPdu;[p 

N`ாy;bq; (gptpb) vy;bb
,y.  87/1, jpUNfhzkiy 

tPjp> kphpnrhdpaht> jk;Gy;y. 

1269 PV00233849 j it];Nuha; bNubq; 

fk;gdp (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 510/22, ue;jpa cad> 

eLN`d> ,yq;if. 

1270 PV00233850 Nkhl;lu; f;U (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
209/A, njhlq;nfhy;y> 
mf;Fwiz> fz;b. 

1271 PV00233851 cuk; (gptpb) vy;bb ,y. 211, ts;Sth;Guk;> 

tpRtkL> Ky;iyj;jPT. 

1272 PV00233852 nkdhNuh N`hy;bq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 293/1, rhypahy> 
jk;gnjdpa. 

1273 PV00233853 b[pl;ly; Ntu;y;l; 

,d;lu;ne\dy; (gptpb) 

vy;bb

499/3, nfd;lypaj;jgYt> 

uhfk. 

1274 PV00233854 mfpypl;b fd;ry;bq; 

Nru;tpr]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 14/60 , 10Mk; xOq;if> 

tpf;fpukrpq;fGu tPjp> 

gj;juKy;y. 

1275 PV00233855 FNshgy; upay;lu;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 113A, Jl;LnfKD tPjp> 

nfh`{tiy> ,yq;if. 

1276 PV00233856 [pnahd; vd;[pdpaupq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 19, k`FkhuNf 

khtj;ij> fpuhz;l;gh];> 

nfhOk;G-14. 

1277 GA00233857 tpnkd;]; nrk;gu; /Ngh 

b[pl;ly; 
111/15, `{Zg;gpl;ba Nyf; 

tPjp> nfhOk;G 02. 

1278 PV00233858 rP-n`y nkDngf;r;rupq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 49/2, kpDtd;gpl;ba 

tPjp> ghze;Jiw. 

1279 PV00233859 f;upNah j;uP `d;l;ul; vd;l; 

rpf;];b (gptpb) vy;bb
73/7, nlk;gs; tPjp> 
fpUyg;gid mtd;a+Tf;F 

mg;ghy;> nfhOk;G 05. 

gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

1280 PV00233860 epA mf;dp iu]; 

Gnuhlf;l;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 323, Flhfy> 
nj`paj;jfz;ba. 

1281 PV00233861 rkutPu fd;];l;uf; \d; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

fg;Gntypnfhl tPjp> 

,j;jnfhl> kj;Jfk. 

1282 PV00233862 khj;jw /gp\; /ghu;k; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
67/A/2, iydpNftj;j> 

Fk;gy;fk njhd;u.

1283 PV00233863 bAl;]; Mu;f; (gptpb) 

vy;bb
8B-122, Njrpa tPlikg;Gj; 

jpl;lk;> Uf;ky;fk> nfhl;lht. 

1284 PV00233864 ru;fy;]; iy/g; 

nlf;ndhnyh[p yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

97A, fhyp tPjp> nfhOk;G 03. 

1285 PV00233865 ];bl;r;iyd; FNshj;jpq; 

(gptpb) vy;bb
,y. 367/B/1/1, gahfy 
tlf;F> gahfy. 

1286 PV00233866 r]; vf;];Nghu;lu;]; 

(gptpb) vy;bb
66/B Kjyhk; FWf;Fj; njU> 

jYfk> fsdp> ,yq;if. 

1287 PV00233867 nyu;d;Vrpah nrhY}\d;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 1, 6/2, nuhf;t+l; gpNs];> 

nfhOk;G 7. 

1288 PV00233868 B b MAu;Ntj 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

jyf`aha> fNdnfhl> 

ehuk;ky. 

1289 PV00233869 JZtpy bNulu;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
250/46, FUYnfl;ba> 

Nghk;Gty> fSj;Jiw. 

1290 PV00233870 vl;bnghy bNubq; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
14/3/1, aKdh khtj;ij> 

fl;Lf];njhl;l. 

1291 PV00233871 I rP rP uPirf;spq; (gptpb) 

vy;bb
,y. 70, S DE S [arpq;f 
khtj;ij> nfh`{tiy> 

ENfnfhl. 

1292 PV00233872 ntu;nlf;]; 

,NdhNtl;lu;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 623/16/2A, [a 
khtj;ij> itj;jparhiy 

tPjp> N`hkhfk. 

1293 PV00233873 mUzh]; Rg;gu; 

khu;f;nfl; (gptpb) vy;bb
12, khh;fl; tPjp> fe;jhtis. 

1294 PV00233874 Adntf; nrhY}\d;]; 

(gptpb) vy;bb
185/1/2A tst;tj;j> 
ky;thid. 

1295 PV00233875 k`njd;d 

gpshd;Nl\d;]; (gptpb) 

vy;bb

42,2/1, `k;ld; Nfhh;l;> jah 

tPjp> nfhOk;G 06. 

1296 PV00233876 rpd;nt];l; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
34, nyhwp]; tPjp> nfhOk;G 

04. 

1297 PV00233877 rujpay;.nfhk; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

nkbye;j v];Nll;> 

cLKy;y> gpyp];]> 

FUehfy;. 

1298 PV00233878 fpsTl; rad;b];l;]; 

(gptpb) vy;bb
,y.133/D al;bad> 
kpDthq;nfhl. 

1299 PV00233879 nyh[d; nlf;ndhnyh[P]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 18, 5/3 ngua;uh 
xOq;if> nts;stj;ij. 

1300 PV00233880 vf;];-ntd;r;ru; FNshgy; 

nrhY}\d;]; (gptpb) 

vy;bb

1034/01/05 v];Bk; tpyh> 

epry ngnjr> nghj;Jmuht 

tPjp> khyNg. 

1301 PV00233881 tP nef;]; N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 30/68, gpufj;jpGu tPjp> 
khjpnty> Nfhl;Nl. 

1302 PV00233882 Rg;uPk; FNshg; Ltu;]; 

vd;l; bnuty;]; 

,d;lu;ne\dy; (gptpb) 

vy;bb

,y. - 14, N[hd; fPy;]; 

tPlikg;Gj; jpl;lk;> tpfhu 

khtj;ij> Njtj;j> uhfk. 

1303 PV00233883 /Nghu;l;nu]; N`hk;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 33/1, b my;tp]; 

gpNs];> nj`ptis. 

1304 PV00233884 i`l;Nuhgpr; (gptpb) 

vy;bb

Vohiy tlf;F> Vohiy> 

aho;g;ghzk;. 

1305 PV00233885 Adpf; nfg;gpl;ly; 

nrhY}\d;]; (gptpb) 

vy;bb

3Mk; jsk;> ajhkh fl;blk;> 

fhyp tPjp> nfhOk;G 03. 

1306 PV00233886 tp\;t Nyd;l; vd;l; 

Gnuhg;gu;b bntnyhg;gu;]; 

(gptpb) vy;bb

91 $l;LwT tPlikg;Gj; 

jpl;lk;> fphpgj;nfhl> fsdp. 

1307 PV00233887 ru;t fd;];l;uf; \d; 

(gptpb) vy;bb
17A Rtp Rj;jhuhk khtj;ij> 

nfhOk;G 06. 

1308 PV00233888  Nk-fh nfupq; (gptpb) 
vy;bb

nyty; 26> fpof;Ff; NfhGuk;> 

vr;ryd; rJf;fk;> cyf 

th;j;jf ikak;> nfhOk;G 01> 

,yq;if. 

1309 PV00233889 rpl;bNfh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 446/19, jpk;gphpf];aha 

tPjp> nfhOk;G 05. 

1310 PV00233890 jPd; nlkpy; Xir (gptpb) 

vy;bb
,y.  08 thh;l;> Ngrhiy> 

kd;dhh;. 

1311 PV00233891 lf;y]; vd;l; Nkhu;fd; 

gpNs];nkd;l; Nru;tpr]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

232,1A,1/1, jpk;gphpf];aha 

tPjp> nfhOk;G 5. 

1312 PV00233892 B [P FNshgy; 

nrhY}\d;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 41/3/A, Mdpahfe;j 

tPjp> uhfk. 

1313 PV00233893 b ng];l; { nfahu; 

N`hy;bq;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

522/3F/2, STAGE 2, 
uj;ehaf;fGu> mDuhjGuk;. 

1314 PV00233894 yPfy; gP nkNd[;nkd;l; 

fd;ry;ld;l;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 541 nfh];tj;j tPjp> 

mf;nfhd> Ky;Nyhpah Gjpa 

efuk;. 

1315 PV00233895 nrd;l;upak; mf;flkpf;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 4/11 2Mk; xOq;if> 

,Yg;Gnfju tPjp> FUehfy;. 

1316 PV00233896 xnkf;]; vd;lu;gpiwr]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 21/4, fNdnfhl> 
njhk;Ng. 

1317 PV00233897 rd;tpd; mf;Nuh Ner;ru; 

(gptpb) vy;bb
311/J4 Nfhdkbj;j tPjp> 
nf];ght> gpypae;jiy. 

1318 PV00233898 rfyR+upa Gnuhlf;l;]; 

(gptpb) vy;bb
,y.112, nfhlKd;d> 

jyhj;JXah> fz;b. 

1319 PV00233899 yf;Kj;J bNul; ypq;f; 

(gptpb) vy;bb
,y. 149/9 kPuhdpah tPjp> 
nfhOk;G 12. 

1320 PV00233900 ne];lhu;l; ,d;Bupau;]; 

(gptpb) vy;bb
197/33, nkhul;LtN`d tPjp> 

mj;JUfphpa. 

1321 PV00233901 gpurd;d vd;l; gpurd;d 

(gptpb) vy;bb
376/6,  Nrhkuj;d khtj;ij> 

tl;lnuf;f> ghJf;f. 

1322 GL00233902 <];l; - nt];l; fy;r;ruy; 

bntnyhg;nkd;l; 

Nfhu;gNu\d; fTd;rpy; 

(fud;B) ypkpnll;

kpy;yf`htj;j> rpukjhd 

khtj;ij> nghy;yj;j> 

fNzKy;y. 

1323 GL00233903 gRik tdk; (fud;B) 

ypkpnll;
179/44, 3Mk; xOq;if> 

jpUehtw;Fsk;> tTdpah. 

1324 PV00233904 I.v];.X fk;g]; vd;l; 

kPbah nel;ntu;f; (gptpb) 

vy;bb

104/A, igrhy; tPjp> 

khspiff;fhL fpof;F> 

fhiujPT. 

1325 GA00233905 Gnuhg;ng\dy; Nru;tau;]; 

mNrhrpNa\d; 
49/116, 1Mk; xOq;if> 

uhkehaf;f khtj;ij> 

N`hfe;ju njw;F> 

N`hfe;ju. 

1326 PV00233906 rd;kpf; nyh[p];bf;]; 

,d;lu;ne\dy; (gptpb) 

vy;bb

1/D, eyg`h> jpTyg;gpl;ba. 

1327 PV00233907 xl;Nlh nrhY}\d;]; 

Nfhu;gNu\d; (gptpb) 

vy;bb

,y. 229, ];nld;yp 

jpyf;fuj;d khtj;ij> 

ENfnfhl. 

1328 GL00233908 milf;fs $lhuk; vy;bb ,y. 14, neLq;Fsk; tPjp> 
nfhOk;Gj;Jiw fpof;F> 

aho;g;ghzk;. 
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gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

1329 GL00233908 milf;fs $lhuk; vy;bb ,y. 14, neLq;Fsk; tPjp> 
nfhOk;Gj;Jiw fpof;F> 

aho;g;ghzk;. 

1330 PV00233909 b. N[. [arpq;f upay; 

v];Nll;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 121/1, `py; `T];> 

Nghjpatj;j> kpDthq;nfhl. 

1331 PV00233910  nk[pf; l;nuhg; 
nfh];nkl;bf;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 109  3/1 Nuh`d 

fl;blk;> nfhOk;G tPjp> 

nghj;Jn`u. 

1332 PV00233911 nty;y];] nrdypq; 

nrd;lu; (gptpb) vy;bb
,y. 114, itj;jparhiyf;F 

Kd;dhy;> kl;lf;fsg;G tPjp> 

gpgpiy. 

1333 PV00233912 N[hap f;Nshjpd; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 64/A, tpfhu xOq;if> 

nfhj;jyhty> fLtis. 

1334 PV00233913 xufy; bu];l; khu;f;fl; 

(gptpb) vy;bb
,y. 69/19 G K tPjp> 
tj;jis. 

1335 PV00233914 rP B rP ,d;lu;ne\dy; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 60, 01Mk; xOq;if> 

`ye;JUt tPjp> uhfk. 

1336 PV00233915 vd; \h]; ,k;Nghu;l; 

vd;l; vf;];Nghu;l; (gptpb) 

vy;bb

65/5A, fsdp fq;f kpy;]; 

tPjp> kl;lf;Fspa> nfhOk;G 

15. 

1337 PV00233916 rpNyhd; rpNdhu;fdpf; 

vf;];Nghu;l;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

Gilitf; ifj;njhopy; 

fhzp> t/g. Gjpa 
ehj;jhz;ba gy Nehf;Ff; 

$l;LwTr; rq;fk;> 

ehj;jhz;ba. 

1338 PV00233917 Ner;ru; khu;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 43, `k;ld; xOq;if> 

nts;stj;ij. 

1339 PV00233918 gpf;ry; ,d;nghnlf; 

(gptpb) vy;bb
,y. 315/A, fphpfpj;j> 
ntypNthpa. 

1340 PV00233919 vf;Nfhnrhg;l; 

nrhY}\d;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 148/5/F  ty;gpl;l> 
gl;lnty> ghJf;f. 

1341 PV00233920 ,nyf;l;Nuh - rpl;b.vy;Nf 

(gptpb) vy;bb
450, mYj;khtj;ij tPjp> 

nfhOk;G 15. 

1342 PV00233921 iffd; GS n`hl;nly;]; 

vd;l; upNrhu;l;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 02, gPr; tPjp> 
gs;spatj;ij> n`e;jiy> 

tj;jis. 

1343 PV00233922 l;Nuha; N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 253, k`tj;j tPjp> 

nfhOk;G 14. 

1344 PV00233923 ,k;nuhd; Byu; (gptpb) 

vy;bb
C 44/4, itj;jpanjd;d> 

n`k;khj;jfk. 

1345 PV00233924 vk;.V.gp upNrhu;l; ghdk 

(gptpb) vy;bb
,y. 805/3 vygl tPjp> kfh 
,q;fphpa> ,q;fphpa. 

1346 PV00233925 Nkh T+l; bk;gu; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 268,  fhyp tPjp> kh];]

y> NgUtis. 

1347 PV00233926 b N[ /ngy;fd;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 312/1, khjk;gpl;ba tPjp> 
nfhOk;G 14. 

1348 PV00233927 Nthy;nlf;]; updPtgy;]; 

(gptpb) vy;bb
68/A, gpypae;jiy tPjp> 

k`ufk. 

1349 PV00233928 tpNfh Gnuhlf; \d; vd;l; 

Nru;tpr]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 71, ghj;jpkh tPjp> 
khNghy> tj;jis. 

1350 PV00233929 Iyd;l; njugp (gptpb) 

vy;bb
29C, fe;Njtj;j xOq;if> 

ENfnfhl. 

1351 PV00233930 mf;nuh]; j FNshg; 

fd;ry;ld;rp (gptpb) vy;bb
203/8, rpaNd tPjp> fk;g`h. 

1352 PV00233931 tpJ\; v];Nll; (gptpb) 

vy;bb
,y. 06, u[kfhtpfhu 
khtj;ij> g]; epiyak;> 

fsdp. 

1353 PV00233932 nlg;l; xg; nfh/gP (gptpb) 

vy;bb
10A, gpypg; Fzth;jd 

khtj;ij> nfhOk;G 07. 

1354 PV00233933 FNshgy; Mg; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

104, 5Mk; xOq;if> nkhly; 

lTz;> uj;kyhid. 

1355 PV00233934 NuhrpNyhd; n`u;g;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 17, = uk;ah xR`y> 

fphpcy;y. 

1356 PV00233935 gpA+r;ru; Gnuhg;gu;b 

,d;nt];l;nkd;l;]; 

(gptpb) vy;bb

869/5, mYj;khtj;ij tPjp> 

nfhOk;G 15> ,yq;if. 

1357 PV00233936 gufd; fNg vd;l; Rg;gu; 

khu;l; (gptpb) vy;bb
454/13 nrg];jpad; 

khtj;ij> vz;NluKy;y> 

tj;jis. 

1358 PV00233937 vtu;khu;l; (gptpb) vy;bb ,y.  90A, fhyp tPjp> 
gk;gyg;gpl;ba> nfhOk;G 04. 

1359 PV00233938 vk; vk; V vd;lu;gpiwr]; 

(gptpb) vy;bb
348, Tl; vd;l; v];Nll;> 

FUnjdpa> fz;b. 

1360 PV00233939 fe;jd; N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 69/3C, gphpntdh tPjp> 
,uj;kyhid. 

1361 PV00233940 V.b.I mf;nrruP]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 171, ffuhk tPjp> 
nfhl;lnfju> klghj;j> 

gpypae;jiy. 

1362 PV00233941 ghj;&k; nrhY}\d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 72, n`uz tPjp> 

nf];ght. 

1363 PV00233942 ng];l;khu;f; N`ாy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb

,y. 137A, ,uh[fphpa tPjp> 
,uh[fphpa. 

1364 PV00233943 gu;f;T+l;]; (gptpb) vy;bb 187 thh;l; gpNs];> nfhOk;G 

07. 

1365 PV00233944 yh Gl;bf; yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
202/1, fhyp tPjp> nfhOk;G 

04. 

1366 PV00233945 [Fthu; nrf;fpAupl;b 

,d;bfpNul;ll; (gptpb) 

vy;bb

,y. 300, 03Mk; jsk;> 

n`tnyhf; tPjp> nfhOk;G 

05. 

1367 PV00233946 MNuhd; Nuhay; fhu;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 167/10A, A S P ypadNf 
khtj;ij> N`fpj;j> 

tj;jis. 

1368 PV00233947 vf;];r]; yq;fh 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

,y. 208, Rhptay;> 
flahNkhl;il> kJuq;Fsp. 

1369 PV00233948 /gpd;f;];Nl\d; 

nlf;ndhnyh[p (gptpb) 

vy;bb

,y. 282/1/7, R.A. b nky; 
khtj;ij> ypgh;l;b Mh;Nfl;> 

nfhOk;G 03. 

1370 PV00233949 v];.I.A+.Nf. yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 166/18, vy;tpl;bfy 
khtj;ij> nfhOk;G 08. 

1371 PV00233950 mul;Lt (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 51/4, G\;gjhd 

khtj;ij> fz;b. 

1372 PV00233951 Xfpj;j n[k;]; vd;l; 

,d;nt];l;nkd;l;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 859/1, rpwpkhNth 
gz;lhuehaf;f khtj;ij> 

nfhOk;G 14. 

1373 PV00233952 nrDj; yq;fh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y.  446/d gpl;bgd njw;F> 
N`hkhfk. 

1374 PV00233953 nl];Nfh iyd; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 22/B, FUnfhl tlf;F> 
mf;Fwiz. 

1375 PV00233954 $fu; I nrf;fpAupl;b 

Nru;tpr]; (gptpb) vy;bb
,y. 48/1, kq;fs khtj;ij> 

tyhd> ghze;Jiw. 

1376 PV00233955 n[dprp]; xl;Nlh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
3/2 tp[a khtj;ij> 4Mk; 

xOq;if> jyhN`d> 

khyNg. 

1377 PV00233956 ml;lk; ntu;r;Rty; 

upaypl;b (gptpb) vy;bb
,y. 67, Ngh;dhl; nrha;rh 
khtj;ij> nfhOk;G 05. 

1378 PV00233957 fpq;]; FNshgy; rpNyhd; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 20, fpq;];Nfhh;l;> 

mk;gnjd;d. 

gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

1379 PV00233958 fpuPd; gpuPlu;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 841/C, gq;fsh tPjp> 
vj;fy> fk;nghy. 

1380 PV00233959 kpd;`h[; `kPl; (gptpb) 

vy;bb
# 800/1, rdr%f tPjp> 

rha;e;jkUJ-15. 

1381 PV00233960 FNshgy; vf;Nfh ghu;f; 

vd;l; gpupd;l; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 90, gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> nfhOk;G 12. 

1382 PV00233961 mNyhfh nfhd;fpuPl; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 199/2, ];th;zh 

gpNs];> gd;ry;N`d> 

kPtdgyhd> n`huz. 

1383 PV00233962 ikf;Nuh nlf; 

nlf;ndhnyh[P]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

,y. 199/2, nghy;f`mq;f> 

ntypfy;y. 

1384 PV00233963 gP b Mu; vd;lu;gpiwr]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
667/1/1 fhtd;jp];] 

khtj;ij> tuhnfhl> fsdp. 

1385 PV00233964 fy;g; iyd; (gptpb) vy;bb ,y. 19, epy;njd;dtj;j> 
nty;yht. 

1386 PV00233965 A+ B tP kPbah nel;tu;f; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
588/1, glngj;j v];N;;ll;> 

gd;dy. 

1387 PV00233966 ,d;lu;ne\dy; 

nfnkhnyh[pf;fy; 

nyNghul;lup (gptpb) 

vy;bb

,y. 439 fhyp tPjp> 
fSj;Jiw njw;F. 

1388 PV00233967 nrhg;l;bntl; (gptpb) 

vy;bb
189/2A, g`y fuf`Kd> 

fltj;ij. 

1389 PV00233968 n[];Nfh yq;fh (gptpb) 

vy;bb
28/16/A/1, nrd; nrg];jpad; 

khtj;ij> khlhnfhl> 

n`e;jy> tj;jis. 

1390 PV00233969 rpNyhd; /G+b Ntu;y;l; 

(gptpb) vy;bb
,y.  234/8, ntypN`d 

njw;F> nfhr;rpf;fil> 

,yq;if. 

1391 PV00233970 Ntuk; rpdkd; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 60/37, 16Mk; xOq;if> 

Mde;j ghypfh khtj;ij> 

gpl;lNfhl;Nl. 

1392 PV00233971 v];.v];.b. Nrhyhu; 

,d;nt];l;nkd;l; (gptpb) 

vy;bb

,y. 120, Jd;`phpaht> 

`guYntt> nrtdfy. 

1393 PV00233972 il$d; \pg;gpq; (gptpb) 

vy;bb
18, Qhdjpyf;f tPjp> 

fy;fp];]. 

1394 PV00233973 A+Nghupah ny\u; (gptpb) 

vy;bb
,y. 282, k`gpl;ba> 

gKDnfhl;Lt. 

1395 PV00233974 vknuf; vd;[pdpaupq; 

(gptpb) vy;bb
,y. 247/117 jPfy v];Nll;> 

[y;ju> uzhy. 

1396 PV00233975 tpd;nt];lup (gptpb) 

vy;bb
,y. 142/4 n[d;rdtj;j> 
md;lh;rd; tPjp> fSNghtpy. 

1397 PV00233976 tp[a mf;up nrhY}\d;]; 

(gptpb) vy;bb
D-5 vy> mj;Jghuaha tPjp> 

jk;Gy;iy. 

1398 PV00233977 jpna]; Njrpq;f (gptpb) 

vy;bb
,y. 665, b rpq;f tPjp> 
jyq;fk njw;F> gj;juKy;y. 

1399 PV00233978 rd;Ng]; N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 93/2/1, thry tPjp> 
nfhOk;G 13. 

1400 PV00233979 bg;nyhnkl;]; 

Xu;fidNr\d; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 32, vyty;y tPjp> 
khj;jiw. 

1401 PV00233980 ilt; ,f;fpAg;nkd;l; 

rg;is yq;fh (gptpb) 

vy;bb

73/15 A, nlk;gs; tPjp> 
fpUyg;gid mtd;a+tpw;F 

mg;ghy;> nfhOk;G-06. 

1402 PV00233981 nrf;lh (gptpb) vy;bb 82/37, ,uhkehjd; 
njhlh;khb> nfhOk;G 13. 

1403 PV00233982 Vu;d; ,k;ngf;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 212/49 -  1/5, Nghjpuh[ 
khtj;ij> Nf]; Nth;f;]; 

tPjp> nfhOk;G 11. 

1404 PV00233983 md;l;upf;]; (gptpb) vy;bb ,y. 2/2, fpdpfj;Njid tPjp> 

uk;Gf;gpl;ba> ehtyg;gpl;ba. 

1405 PV00233984 Itp vd;[pdpaupq; vd;l; 

Gnuhgu;b bntnyhgu;]; 

(gptpb) vy;bb

,y. 37 al;lnjhytj;j> 
kj;Jfk. 

1406 PV00233985 MA\ FNshgy; (gptpb) 

vy;bb
15, kp`php ngnjr> Mrphp 

cad> fl;Lngj;j> 

nkhul;Lt. 

1407 PV00233986 Nrd; td; (gptpb) vy;bb 248/1B, fy;njhl;l tPjp> 
kphp];tj;j> gyhq;nfhl. 

1408 PV00233987 Nf vd;l; [P Gnuhlf;l;]; 

(gptpb) vy;bb
188/9, nfh];tj;j> 

nfhj;jyhty> gz;lhufk. 

1409 PV00233988 Nuhay; FNshgy; yq;fh 

(gptpb) vy;bb
37, tpd;rh; mtd;a+> 

nj`ptis. 

1410 PV00233989 ypnkf;Nuh N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 274, rpak;gyhg;Ng 
tlf;F> rpak;gyhg;Ng. 

1411 PV00233990 yq;fh fhu;l; nrf;fpAupl;b 

Nru;tp]; vd;l; 

,d;nt];bNf\d; (gptpb) 

vy;bb

109/24, gioa kp`pe;jiy 

tPjp> gioa efh;. 

1412 PV00233991 kpNydpak; nfl;luu;]; 

(gptpb) vy;bb
597/P/67 Ner;rh;]; Nt> 

NghNu> mj;JUfphpa. 

1413 PV00233992 nlf;Nfh ];Ng]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
147/04/E, Mde;jNghjp 

khtj;ij> NghNu> 

mj;JUfphpa. 

1414 PV00233993 xl;Nlh nrd;]; 

N`hy;bq;]; (gptpb) 

vy;bb

276/E/2, udgpk khtj;ij> 

Ky;Nyhpah tlf;F> 

Ky;Nyhpah. 

1415 PV00233994 i`l;nfahu; vd;l; GNuh-

i`l;nfahu; (gptpb) 

vy;bb

nyhl; ,y. 01> fil ,y. 

05> 1Mk; jsk;> nghny]; 

tPjp> Gj;jsk;. 

1416 PV00233995 Adp= N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 310/18 2Mk; xOq;if> 

fygYtht> ,uh[fphpa. 

1417 PV00233996 tpNyh nrhY}\d;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 149/2, `pf;f`tj;j> 

fy;JNl> ghze;Jiw. 

1418 PV00233997 ikl;nua; /Gl;]; (gptpb) 

vy;bb
26, b nth]; mtd;a+> 

nfhOk;G 04. 

1419 PV00233998 n]l;yu; (gptpb) vy;bb ,y. 75/4, nrd; hPl;lh]; tPjp> 

,uj;kyhid. 

1420 PV00233999 ,NdhNtl;bt; ntd;r;ru;]; 

(gptpb) vy;bb
,y. 13, mKDnfhl> 

,k;Gy;nfhl. 

1421 PV00234000 g;shu;b];l; (gptpb) vy;bb ,y. 34/10, rurtp xOq;if> 

nfhOk;G 08. 

1422 PV00234001 fpuTd; xl;Nlh nfahu; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
3/2 tp[a khtj;ij> 4Mk; 

xOq;if> jyhN`d> 

khyNg. 

1423 PV00234002 Nl];bnf]; (gptpb) vy;bb ,y. 22, fpU\zGuk;> 

fpspnehr;rp. 

1424 PV00234003 fpq; ]; nkd; Ml;Nlh 

(gpiuNtl;) ypkpnll; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

3/2 tp[a khtj;ij> 4Mk; 

xOq;if> jyhN`d> 

khyNg. 

1425 PV00234004 ];ypg; vd;l; i\d; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
3/2 tp[a khtj;ij> 4Mk; 

xOq;if> jyhN`d> 

khyNg. 

1426 PV00234005 N`hyh Nr (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 14, NkgPy;l; tPjp> 
nfhl;lhQ;Nrid> nfhOk;G 

13. 

1427 PV00234006 A+ Mu; vr; N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 112/A, fz;b tPjp> 

KJd;nfhl. 

1428 PV00234007 rpy;tu;  Nu N`hy;bq;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
238/A, nuhgh;l; Fzth;jd 

khtj;ij> gj;juKy;y. 

gjptpyf;fk; fk;gdpapd; ngah; tpyhrk;

1429 PV00234008 j /ngu;];l; /ngu;k; 

(gptpb) vy;bb

kdpq; yf;]; nurpld;rp];> 

D3/3/1, nkdpq; lTd; 
tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

vy;tpl;bfy khtj;ij> 

nfhOk;G 05> jpk;gphpf];aha. 

1430 PV00234009 [dpj; bNulu;]; (gptpb) 

vy;bb
85/17/B, kj;jpa tPjp> 
nfhOk;G 12. 

1431 PV00234010 tUz yq;fh 

vd;[pdpaupq; vd;l; 

fd;];l;uf; \d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

45/C/5C nfj;rphpGU> 
tdkPfe;j tPjp> Fk;Gf;f 

fpof;F> Nfhznghy. 

1432 PV00234011 khupad;]; fd;];l;uf; \d; 

(gptpb) vy;bb

nfnry;nfhl;Lt> gpd;dty> 

gyhq;nfhl. 

1433 PV00234012 /gpd;nlf; (gptpb) vy;bb nej;ky;> nfKD khtj;ij> 

gpe;JDntt> gz;lhutis. 

1434 PV00234013 rU Ibah mf;Nuh 

Gnuhlf;l;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

436/1, nfhly;ytj;j tPjp> 
khyNg. 

1435 PV00234014 nfk;gu;nty; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
489/11, jpk;gphpf];aha tPjp> 

nfhOk;G 5. 

1436 PV00234015 kTd;nla;d; N`hk; upay; 

v];Nll; (gptpb) vy;bb
,y. 5 rl;lj;juzpfs; 

fl;blj;njhFjp> FUehfy;. 

1437 PV00234016 xud r/ghup Nfk;g;]; 

(gptpb) vy;bb
315 rpyhgk; tPjp> 
Jk;kynjdpa> ntd;dg;Gt. 

1438 PV00234017 rp\py; ];Nghu;l;]; gg; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
117/B mdfhhpf jh;kghy 

khtj;ij> fz;b. 

1439 PV00234018 aupq;f n`hl;nly;]; 

vd;l; upNrhu;l;]; (gptpb) 

vy;bb

315 rpyhgk; tPjp> 
Jk;kynjdpa> ntd;dg;Gt.

1440 PV00234019 epauh ,d;lu;kPbah (gptpb) 

vy;bb
269/P N`hfe;ju tPjp> 

jytj;Jnfhl. 

1441 PV00234020 Nfhu;]; iyd; (gptpb) 

vy;bb
98/2  itj;jparhiy tPjp> 

fSNghtpy. 

1442 PV00234021 b[pl;ly;gP nyg;]; (gptpb) 

vy;bb
533/4/D, nrj;rpwp khtj;ij> 

mut;ty> gd;dpgpl;ba. 

1443 PV00234022 gp];nd]; fd;ry;ld;rp 

`T]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

22/4A, ee;jpkpj;u gpNs];> 

nfhOk;G 06. 

1444 PV00234023 buhd;];g;Nuh (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

k`pk;gpl;ba tPjp> jz;lfKt> 

Fspahgpl;ba.

1445 PV00234024 kq;fdhNth (gptpb) 

vy;bb
3Mk; jsk;> (315), rd;tpf; 
nrhg;gpq; nfhk;g;yf;];> ,y. 

10> tf;nty;y tPjp> fhyp. 

1446 PV00234025 re;jpuh yq;fh 

N`hy;bq;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 90, 1/47 nfa;rh; tPjp> 
nfhOk;G 11. 

1447 PV00234026 rpNyhd; ];igr]; 

fpiud;bq; Gnuhlf;l;]; 

(gptpb) vy;bb

,y. 123/1 g+ntypfl> 
yPkf`hnfhl;Lt. 

1448 PV00234027 \q;fa; n`hl;nly; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 12, 1Mk; xOq;if> 

mq;Fyhd ];Nl\d; tPjp> 

yf;rgj;jpa> nkhul;Lt. 

1449 PV00234028 Nlnld; Nrhyhu; 

nrhY}\d;]; (gptpb) 

vy;bb

132/A, me;jutj;j> 

`pud;nfhy> jk;g`y. 

1450 PV00234029 vd;dhu; mNrhrpNal;]; 

(gptpb) vy;bb
,y.42, gpujhd tPjp> 
khj;jis. 

1451 PV00234030 mUz; rpNyhd; ];igr]; 

(gptpb) vy;bb
257/2, ];nld;yp tPjp> 

aho;g;ghzk;. 

1452 PV00234031 mgPj vd;lu;gpiwr]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
172, fSfKt> `phpahy 

nydht> ky;rphpGu. 

1453 PV00234032 nrq;fpupah fpuhd;l; (gptpb) 

vy;bb
109/2, kJu> fl;Lthd tPjp> 
kpj;njdpa. 

1454 PV00234033 G\;gh nurpnld;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 52/1, ee;jd fhh;ld;]; 

(Lg;spNfrd; tPjp)> nfhOk;G 

04. 

1455 PV00234034 elh bNubq; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;
,y. 261/2/3, gpujhd tPjp> 
nfhOk;G 11. 

1456 PV00234035 N[ N[ N[ ,k;Nghu;l;]; 

vd;l; vf;];Nghu;l;]; 

fk;gdp (gptpb) vy;bb

47. N[hd; fPy;]; tPlikg;Gj; 

jpl;lk;> ntyptpl;l> fLtis. 

1457 PV00234036 mngf;]; fpnubl; 

nrhY}\d;]; (gptpb) 

vy;bb

24/B, `pk;Gl;lhd tPjp> 

jyhN`d> khyNg. 

1458 PV00234037 vk; Mu; nfl; nfk; 

nrhY}\d;]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 306/C Nkw;F 
iedhklk> iedhklk. 

1459 PV00234038 tPnlf;Nfhu; ,d;Bupau;]; 

(gptpb) vy;bb
16A, fYnfhl> uj;fk. 

1460 PV00234039 Mjpf; \h yq;fh 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 937/84, epyfk> jpfd> 
u[nty;y. 

1461 PV00234040 Vrpad; yq;fh nku;rd;l; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
698 ePh;nfhOk;G tPjp> 

khNghy> tj;jis. 

1462 PV00234041 yh tpntd;Nj (gptpb) 

vy;bb
81, 5/4, thh;l; gpNs];> 

nfhOk;G 07. 

1463 PV00234042 fpnutpl;b 

,d;nt];l;nkd;l; vd;l; 

rg;sau;]; (gptpb) vy;bb

u[ Nrth fk;khda> 

vg;gpl;lty> fphpvy;y. 

1464 PV00234043 <nyh[pf; 

nlypnfhkpAdpNf\d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

10 A, ntn`ufe;j tPjp> 

ngj;jfhd> Nfhl;Nl. 

1465 PV00234044 [g;dh /gpy;k; nfhNy[; 

(gptpb) vy;bb
,y. 15, rPuk;gpab xOq;if> 

aho;g;ghzk;. 

1466 PV00234045 rP vd;l; V /ng\d; 

`T]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

,y. 65 1/1, tp[a tPjp> 
fy;fp];]. 

1467 PV00234046 gpNah rpNyhd; ngtNu[; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
451, fz;b tPjp> fsdp. 

1468 PV00234047 ntu;nlf;]; yq;fh 

,d;Nghu;Nk\d; 

nlf;ndhnyh[p fd;ry;bq; 

(gptpb) vy;bb

38/C, Nfhur> cLfk;nghy> 

fk;g`h. 

1469 PV00234048 fpsTl;kP I X B (gptpb) 

vy;bb
,y. 624, Nguhjid tPjp> 

fz;b. 

1470 PV00234049 na]; N`ாy;bq;]; 

(gptpb) vy;bb

,y. 317, jk;Gy;y tPjp> 
Kj;njl;Lfy> FUehfy;. 

1471 PV00234050 b.b.v]; bNulu;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 46, I.X. ngnua;uh tPjp> 
nfhOk;G 11. 

1472 PV00234051 gp vd;l; vd; xg;bk]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y. 33, jiu jsk;> 

ghh;f;Nyd;l; tPjp> nfhOk;G 2. 

1473 PV00234052 vy; lg;spA b 

vd;lu;gpiwr]; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;

33/4, fy;njhl;lKy;y> 

af;fy. 

1474 PV00234053 tnyd;]; Nthf;]; (gptpb) 

vy;bb
,y. 77/22, fq;fhdp 
fhh;ld;];> N`hfe;ju. 

1475 PV00234054 Nfhu;nkl; l;nua;y;]; 

(gptpb) vy;bb
30/D/3, vnfhl cad> 

xUty> mj;JUfphpa. 

1476 PV00234055 upay; nkb nrhY}\d;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;
,y.  274/5/3, ngUnfl;ba> 
fphptj;JLt> N`hkhfk. 
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