பபொது மனுக்கள் பற் றிய ஆலலொசனைக் குழுவிலிருந் து குறிப் பீடு பசய் யப் பட்ட மனுக்கள் பற் றிய
விபரங் கள்
ப ொ.
இல.

லகொனவ இல.

லகொனவயிை் பபயர்

பபொ.ம.ஆ.கு.
குறிப் பீடு
பசய் மனு
இலக் கம்

அறிக்னக
அனழக்கப் பட்ட
நிறுவைங் கள்
மற் றும் திகதி

அமிக்கை
பபொ..ஆ.கு.

பபொ.ம.ஆ.கு.
அவ ொைிப் புகள்

குழுவுக்கு
அனுப்பி கலக்ைப்
பட்டுள்ரதொ

01.

2/1/7/ම/පෙ/2007/1
9

02.

2/7/7/ම.පෙ/2010-4

03.

2/1/1/15/2

பொது ணனுக்கந்
் றித ஆலொசன
குழு:
திமே ் நிமெ.லக.பி.
அணப்ட்ட
லசனபமலிமே்து
ீ க்க் ்னண
படொ்ொ
லண் முனம்டு ணனு:
திமே .ண் . த்
படொழிலி் மீஞ்டுண்
அண்ட்துணொறு
விடுக்க் டுண்
லபஞ்டுலகொந் :
திமே ் .டீ. முஞசிங் க

எனும் லிபம்

සීඕඑම්/පීපී/2007/
10413

விபசொதட்
தினஞக்கநண்
2007.10.22

ஆண் .
2008.04.15

லண் முனம்ன அ.லச.ஆ.கு.
குழுவுக்கு அனு் புணொறு ணனு
டொமேக்கு
அறிவிக்க் ்டுந் நது.

සීඕඑම්/පීපී/2010/
230

விபசொதட்
தினஞக்கநண்
2010.11.02

ஆண் .
2011.02.07

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
அறிவிக்க் வி் ன.

සී.ඕ.එම්/පී.පී/2014/
2067

அறுபனக்கு
பி் -படொழி்
நு் ிறுபகண்
2014.04.25

ஆண் .
2014.05.26

னுதொக ீ ண்டும்
சேகலில் அர்த்துலது
பபொருத்தம் என பபொ..ஆ.கு.
தீர்ொனித்துள்ரது.
அறுலகைக்கு பின்-பதொறில்
நுட்ப நிறுலைத்தின்
தகயலரினது IPHT/AP/01/P-65
ஆம் இயக்ை 2015.04.30 ஆம்
திைதி ைடிதத்தின் மூயம்
னுதொக ீ ண்டும்
சேகலில் அர்த்துலதற்கு
நைலடிக்கை
எடுக்ைப்பட்டுள்ரது.

04.

2/1/7/2011/8

05.

2/1/2/2/5

06.

2/1/2/2/3-4

படொழிலி்
ி்டணொக்குணொறு
விடுக்க் டுண்
லண் முனம்டு ணனு:
திமே ஆ்.வ. ச்திொ
- அசொங் க ப்
ஞ்னஞ,
அண் ொ்லடொ்ன
ஓத் வூதிதட்னட
ப் றுக்
பகொந் பட் கொக
விடுக்க் டுண்
லண் முனம்டு ணனு:
திமே ஆ்.ண் .
புட்திதிக்க
லசனப ீ டி் பு
பனங் க் படொ்பி்
் ்டுந் ந
அிதொதட்னட ீ க்குண்
பொமே்டு
சண்்பிக்க் ்டுந் ந
லண் முனம்டு ணனு:
திமே ஸ்.ஸ்.
பொ்ொ் து, ிதி
அதிகொி

සීඕඑම්/පීපී/2011/
727

விபசொதட்
தினஞக்கநண்
2011.12.14

ஆண் .
2012.04.10

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
அறிவிக்க் வி் ன.

සීඕඑම්/පීපී/2012/
1204

அனணச்சு

ஆண் .
2012.08.17

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
அறிவிக்க் வி் ன.

සීඕඑම්/පීපී/2004/
8613

விபசொதட்
தினஞக்கநண்
2013.10.25

ஆண் .
2013.12.19

னுதொரிைிருந்து
அமலிைப்பட்டுள்ர
ேம்பரத்கதமம் ற்றும்
பைொடுப்பனவுைகரமம்
அலருக்கு ீ ண்டும் லறங்ைி
அலக 2004/04/28 ஆம் திைதி
ஓய்வு பபமச் பேய்மம்
பபொருட்டு அனுதிக
லறங்குொறு அ.சே.ஆ.
குழுவுக்கு
அமிலிக்ைப்பட்டுள்ரது. அது
பதொைர்பொன
அகச்ேகலின் ேிபொரிசு
அ.சே.ஆ. குழுவுக்கு அனுப்பி
கலக்ைப்பட்டுள்ரது.

07.

2/1/1/15-02

08.

2/1/1/15-02

09.

2/1/2/2/2/2

ொொளுண் ட்டொ்
பொது ணனுக்கந்
் றித ஆலொசன
குழுவி்
விசொனஞக்கொக
குறி் பீடு
பசத் த் ்டுந் ந திமே
் .் நிமெ.டீ.ஸ்.
ொவிக்ண
அப்கநி்
லண் முனம்டு ணனு
அசித்
ழிபொங் க் கந் ் றி
குழுவிது
சிொிசுகநி்
அடி் னம்
பனங் க் ்
அனணச்சனபம்
தீ்ணொண் ண் றுண்
அ்ட தீ்ணொண்
படொ்ொ
அனணச்சனப
விஜ் ஜொண் கமேட்தி்
பகொந் ந் ்டு
அனணச்சனபம்
தீ்ணொட்னட
பசத் டுட்ட
பசத் மணொறு
லகொ் டுண்
லண் முனம்டு ணனு:
திமே ் நிமெ.ண் .
பொபடு
திமே ண் .் .ண் .
கமேஞொொ:
படொழிொந்
லசனபம்
ி்டணொக்க் ொனண

COM/PP/2014/
2125

அனணச்சு

ஆண் .
2014.10.09

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
அறிவிக்க் வி் ன.

COM/PP/2014/
2210

ிமேபொக் பிிவு
2014.10.16

ஆண் .
2015.01.12

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
அறிவிக்க் வி் ன.

සීඕඑම්/පීපී/2012/
1143

விபசொதட்
தினஞக்கநண்
2012.03.30

ஆண் .
2012.08.28

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
அறிவிக்க் வி் ன.

10.

2/1/7/ම.පෙ/2011/06

11.

2/1/7/2010/1

12.

2/1/7ම.පෙ2011.05

13.

2/1/7/2011/9

திமேணதி வ.ண் .லக.
ொி (ஒ் ்ட
அடி் னமொ
படொழிொந்):
லசனபம்
ி்டணொக்க்
அறிவிட்ட் துமி் றி
லசனபமலிமே்து
ிறுட்ட் ்னண: திமே
டீ. தவீ

සීඕඑම්/පීපී/2011/
726

விபசொதட்
தினஞக்கநண்
2011.11.28

ஆண் .
2011.12.27

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
அறிவிக்க் வி் ன.

සීඕඑම්/පීපී/2010/24

விபசொதட்
தினஞக்கநண்
2010.08.05

-

டவிம்
ி்டணொக்க் :
திமேணதி பி.பீ.
அனுொபட்தி
ஒ் றினஞ் ட
லசனபகந்
ஞி் ொந்
ொதகட்திொ்
பனங் க் ்டுந் ந
ஒழுக்கொ் று
க்னநக்கு
லணதிகணொக ிதி்
பிணொஞக் குறி் பு 104
படொ்பி்
கமேட்துக்கனந
படிவிட்ட் :
திமே ச்.டீ.ஸ்.
கஞலசக்க
(ஒ் றினஞ்ட
சொதிகந் லசனப II -ஆ)

සීඕඑම්/පීපී/2010/24

விபசொதட்
தினஞக்கநண்
2011.07.27

ணனு டொ் வி.தி.
தினஞக்கநட்தி்
கு
இனஞக்க் ்டு
ஞிதொ் வி்
ன ் டொ்
ணனு திமே் பி
அனு் ் ்டுந்
நது.
ஆண் .
2011.08.29

සීඕඑම්/පීපී/2011/
1003

விபசொதட்
தினஞக்கநண்
2011.12.21
ிமேபொக் பிிவு
2012.12.18

ஆண் .
2012.12.31

னு தொரிைிருந்து

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
அறிவிக்க் வி் ன.

அமலிைப்பைவுள்ர
திகைக்ைர ைட்ைைங்ைகர
பதிலறித்து ஒரு
அமிக்கைக அனுப்பி
கலக்குொறு பபொ..ஆ.கு.
அமிலித்துள்ரது. (2015.04.22).
அதற்ைொன பதில்ைள்
பபொ..ஆ.கு. குழுவுக்கு
அனுப்பி கலக்ைப்பட்டுள்ரன.
(2015.11.04).

14.

2/1/2/2/2/4

இனனக்க் ்டுந் ந
அீ திக்கு ிதொதட்னட
ப் றுக் பகொந் ந் :
திமே ் நிமெ.ண் .
கமேொசிங் க

සීඕඑම්/පීපී/2012/
1265

விபசொதட்
தினஞக்கநண்
2012.07.18

ஆண் .
2012.09.12

பபொ..ஆ.கு. லறங்ைி
தீர்ொனம் பதொைர்பில்
முழுகொன ஒரு அமிக்கை
2015.02.26 ஆம் திைதி
பபொ..ஆ.கு. குழுவுக்கு

15.

2/1/7/ම.පෙ/2011/02

16.

2/1/1/15-02

17.

2/1/1/15-02

திமே ச். குஞலசக்க,
அபிவிமேட்தி
உடவிதொந்: ஓத் வூதித
சண் நட்னட ப் றுக்
பகொந் ந்
ொொளுண் ட்டொ்
பொது ணனுக்கந்
் றித ஆலொசனக்
குழுவி்
விசொனஞக்கு
குறி் பீடு
பசத் த் ்டுந் ந திமே
.் நிமெ.ண் .ஆ்.
ஞ்ொ அப்கநி்
லண் முனம்டு ணனு
பொது ணனுக்கந்
் றித ஆலொசனக்
குழுவி்
விசொனஞக்கு
குறி் பீடு
பசத் த் ்டுந் ந திமே
ச்.ண் .வ.் .லக.
களுபஹ்திபப
அப்கநி்
லண் முனம்டு ணனு

அனுப்பி கலக்ைப்பட்டுள்ரது.

සීඕඑම්/පීපී/2011/
434

அனணச்சு

ஆண் .
2011.04.28

ணனு படொ்ொ விதங் கந்
ினவு பசத் த் ்டுந் ந.
(2017.05.29)

COM/PP/2014/
2124

அனணச்சு

ஆண் .
2014.10.13

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
அறிவிக்க் வி் ன.

COM/PP/2016/
1024

ிமேபொக் பிிவு
2016.11.29

ஆண் .
2017.03.16

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
அறிவிக்க் வி் ன.

18.

2/1/1/15-02

19.

2/1/2/2/2-4

20.

2/1/7/ම.පෙ.2010-03

விபசொத ஆொத் ச்சி
ண் றுண் உ் ட்திட்
தி் ஊக்குவி் பு
உட்திலதொகட்ட்,
உடவி ஞி் ொந்
டவி் கு உிட்துனத
முகொனணட்துப
லசனபகந்
படொ்ொ 30 ஆண்
இக்க
சு் றிக்னகம்
பிகொண் சண் ந
அநவுட்தி்ட்தி்
அண்ட்ட் டுண்
ண் றுண் உித
டவிமத்வுகளு்
உிட்துனத
சி் புினணகந்
அனட்னடமண்
ப் றுக் பகொந் ந்
லசனபம்
டொபிக்க் ்டு
ஓத் வூதித சண் நட்னட
ப் றுட் டமேணொொ
லபஞ்டுலகொந் : திமே
ச்.ண் . வீலகொ்
ஞ்ொ
திமே ஸ்.வி.
சொ்ட்

COM/PP/2014/
2123

அனணச்சு

ஆண் .
2014.10.03

பபொ..ஆ.கு. தீர்ொனத்கத
நகைமுகமப் படுத்துலது
பதொைர்பொன ஒரு அமிக்கை
அகறக்ைப்பட்டுள்ரது. அது
பதொைர்பொை நிருலொை
பிரிலியிருந்து ஒரு அமிக்கை
சைொப்பட்டுள்ரது. (2015.09.25)

COM/PP/2013/
1913

விபசொதட்
தினஞக்கநண்
2013.11.07

ஆண் .
2014.11.11

ணனு படொ்ொ விதங் கந்
ினவு பசத் த் ்டுந் ந.
(2017.05.29)

සීඕඑම්/පීපී/2010/
126

விபசொதட்
தினஞக்கநண்
2010.10.11

ஆண் .
2011.02.23

லிலேொ பைிப்பொரர்
நொைத்தினொல் பபொ..ஆ.கு.
தீர்ொனத்கத நகைமுகமப்
படுத்துலது பதொைர்பொன ஒரு
அமிக்கை பபொ..ஆ.கு.
குழுவுக்கு அனுப்பி
கலக்ைப்பட்டுள்ரது. (2011.10.19)

21.

2/1/7/ම.පෙ./2011/2

22.

2/1/7/2011/7

23.

2/1/7/ම.පෙ./2011-2
இனக்கொ

ஓத் வூதித சண் நட்னட
டதொிட்து டமேணொொ
லபஞ்டுலகொந் : திமே
ண் .ஸ். பொ்ொ் து

விபசொதட்
தினஞக்கநட்தி்
ஓத் வூதித சண் நமுனத
கொபொந் ிதணண்
முடிவுறுட்ட் ்னண:
திமே லக.வ. வில்
ஓத் வூதித பிணொஞக்
குறி் பி் பிகொண்
ஓத் வூதித சண் நட்னட
பனங் குட் : திமே ச்.
குஞலசக்க

සීඕඑම්/පීපී/2011/
598

ிமேபொக் பிிவு
2011.05.03

ஆண் .
2011.06.06

பபொ..ஆ.கு. தீர்ொனத்கத
நகைமுகமப் படுத்துலது
பதொைர்பொன ஒரு அமிக்கை
பபொ..ஆ.கு. குழுவுக்கு அனுப்பி

සීඕඑම්/පීපී/2011/
959

விபசொதட்
தினஞக்கநண்
2011.12.13

ஆண் .
2012.02.29

සී.ඕ.එම්/පී.පී/201
1/ 434
COM/PP/2016/
770

அனணச்சு

ஆண் .
2011.04.27

கலக்ைப்பட்டுள்ரது. (2012.05.14)
ணனு படொ்ொ விதங் கந்
ினவு பசத் த் ்டுந் ந.
(2014.04.25)

னுதொருக்கு ஓய்வூதி
ேம்பரத்கத பபற்றுக் பைொடுக்கும்
பபொருட்டு அகச்ேகலின்
அங்ைீ ைொம் ைிகைக்ைலில்கய
என குமித்த னுதொருக்கு

24.

2/1/2/2/3-1

25.

2/1/2/2 பொது

பொது ணனுக்கந் ் றித
ஆலொசன குழுவுக்கு
குறி் பீடு
பசத் த் ்டுந் ந
லண் முனம்டு ணனு:
திமே டீ.. படிக்
ஓத் வூதித சண் நட்னட
ப் றுட் டமேணொறு
லகொ் ்டுந் ந
லண் முனம்டு ணனு:
திமேணதி வி.வ. பச் ட
ச்திொஞி உந் நி்
னதப்கந்

COM/PP/2012/
1705

அனணச்சு

ஆண் .
2014.06.05

සී.ඕ.එම්/පී.පී/201
1/ 650

ிமேபொக் பிிவு
2016.10.11

ஆண் .
2016.11.10

அமிலிக்ைப்பட்டுள்ரது. (2016.09.20)
பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
அறிவிக்க் வி் ன.

பபொ..ஆ.கு. குழுவுக்கு னு
ீ ண்டும் ேர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ரது.
(COM/PP/2017/1422). அதற்ைொன ஒரு
அமிக்கை நிருலொை
பிரிலிைிருந்து
அகறக்ைப்பட்டுள்ரது. (2017.06.05)

26.

MOA/AD/EA/07/
ම.පෙ.කා.ස

அீ திதொ முனம்
லசனபமலிமே்து
இனிறுட்ட் ்னண:
திமே பி.ஸ்.லக. தபகொடி

COM/PP/2016/
273

ிமேபொக் பிிவு
2016.03.05

இ் ன.
அறிக்னக
கினக்க்
பவி் ன.

-

27.

MOA/AD/EA/
ම.පෙ.කා.ස/02

COM/PP/2016/
994

கண
அபிவிமேட்திட்
தினஞக்கநண்
2017.01.09

ஆண் .
2017.06.19

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
அறிவிக்க் வி் ன.

28.

MOA/AD/EA/07/
ම.පෙ.කා.ස

COM/PP/2015/
124

கண
அபிவிமேட்திட்
தினஞக்கநண்
2016.01.28

ஆண் .
2016.09.21

ணனு படொ்ொ விதங் கந்
ினவு பசத் த் ்டுந் நடொக
ணனுடொமேக்கு
அறிவிக்க் ்டுந் நது.

29.

MOA/AD/EA/07/
ම.පෙ.කා.ස

COM/PP/2016/
269

கண
அபிவிமேட்திட்
தினஞக்கநண்
2016.03.23

ஆண் .
2016.09.29

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
அறிவிக்க் வி் ன.

30.

MOA/AD/EA/07/
ම.පෙ.කා.ස

ொொளுண் ட்டொ்
பொது ணனுக்கந் ் றித
ஆலொசனக் குழுவி்
விசொனஞக்கொக
குறி் பீடு
பசத் த் ்டுந் ந திமே
் நிமெ.ண் . க்லஷ்
சுி் அப்கநி்
லண் முனம்டு ணனு
லசனபமலிமே்து
ீ க்க் ்னண
படொ்ொ
லண் முனம்டு ணனு:
திமேணதி மெ.வ. ஸ்ரீணதி
இ்திலசக்க
லசனப முடிவுறுட்துண்
அறிவிட்ட்
பனங் க் ்னண
படொ்ொ
லண் முனம்டு ணனு:
திமேணதி ் நிமெ.ண் .ண் .
விலதுங் க
மீஞ்டுண் லசனபம்
அண்ட்தி ஓத் வூதித
சண் நட்னட டதொிட்து
டறுணொறு லபஞ்டுகி் 
லபஞ்டுலகொந் : திமே ஆ்.
விடொஆொச்சி

COM/PP/2016/
631

ிமேபொக் பிிவு
2016.07.25

ஆண் .
2016.11.05

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
அறிவிக்க் வி் ன.

31.

MOA/AD/EA/07/
ම.පෙ.කා.ස

ஓத் வூதித சண் நட்னட
ப் றுக் பகொந் ந் :
திமேணதி லக.. டண் மிக்கொ

COM/PP/2016/
536

ிமேபொக் பிிவு
2016.06.08

ஆண் .
2016.11.01

பபொ..ஆ.கு. தீர்ொனத்கத
நகைமுகமப்படுத்தல்
முன்சனற்மம் பதொைர்பில்
நிருலொை பிரிலிைிருந்து ஒரு
அமிக்கை அகறக்ைப்பட்டுள்ரது.
(2017.12.05)

32.

MOA/AD/EA/07/
ම.පෙ.කා.ස

33.

2/1/7/ම.පෙ/2010/0
2

34.

MOA/AD/EA/07/
ම.පෙ.කා.ස

35.

MOA/AD/EA/
ම.පෙ.කා.ස

படொழின மீஞ்டுண்
ப் றுட் டமேணொொ
லபஞ்டுலகொந் : திமே
ண் .ல.ண் . மீஸ்
ஓத் வூதித சண் நட்னட
ப் றுட் டமேணொொ
லபஞ்டுலகொந் : திமே ீ.
பிதடொச
ஓத் வூதித சண் நட்னட
அ் து ணொடொ்ட
பகொடு் னப ப் றுக்
பகொந் ந் : திமேணதி
குஞபட்தி வீ்
மீஞ்டுண் லசனபம்
அண்ட்ட் ்டு ஓத் வூதித
சண் நட்னட ப் றுக்
பகொந் ந் : திமே
ஸ்.சி.ஸ். தவிக்ண

COM/PP/2016/
633

கண
அபிவிமேட்திட்
தினஞக்கநண்
2016.06.24

ஆண் .
2017.06.13

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
அறிவிக்க் வி் ன.

COM/PP/2015/
252

அனணச்சு

ஆண் .
2016.04.11

டுக்க் ் தீ்ணொண் ் றி
ணனுடொமேக்கு
அறிவிக்க் ்டுந் நது.

COM/PP/2016/
535

ிமேபொக் பிிவு
2016.06.08

ஆண் .
2016.10.12

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
அறிவிக்க் வி் ன.

-

-

-

இந்த சன்முகமீடு
பதொைர்பில் அ.சே.ஆ. குழுலின்
தீர்ொனம் பபற்றுக்
பைொடுக்ைப்பட்டுள்ரது. அது பற்மி
னுதொருக்கு

36.

MOA/AD/EA/07/
ම.පෙ.කා.ස

லசனபக்குித ஒமே
ஓத் வூதி சண் நட்னட
அ் து பொமேட்டணொ
ஒமே ணொடொ்ட
பகொடு் னப ப் றுக்
பகொந் ந் : திமேணதி
் நிமெ.. ண் லிக்கொ

COM/PP/2016/
537

ிமேபொக் பிிவு
2016.06.10

ஆண் .
2016.10.12

அமிலிக்ைப்பட்டுள்ரது.

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
அறிவிக்க் வி் ன.

37.

38.

MOA/AD/EA/07/
ම.පෙ.කා.ස

MOA/AD/EA/07/
ම.පෙ.කා.ස

39.

MOA/AD/EA/07/
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40.

MOA/AD/EA/
ම.පෙ.කා.ස

2015 ஆண் ஆஞ்டி் கொ
பவு பசவுட்
தி்ட்திது
மு் பணொழிவி்
பிகொண் ி்ட
ிதணண்
பனங் க் ொனண: திமே
லக.ச்.. பிச் 
மீஞ்டுண் லசனபம்
அண்ட்ட் ்டு ஓத் வூதித
சண் நட்னட ப் றுட்
டமேணொொ
லண் முனம்டு ணனு:
திமே ண் ..ண் . ஹொசிண்
டுட்ட ண்
படொழிொந் லசனபம்
முடொண் டட்தி் கு
பனங் க்  லபஞ்டித
டவிமத்னப இ் ன்
டுட்துணொொ
லபஞ்டுலகொந் : திமே
குஞொ விடொ
ச் வீிதொ லசொடக்: திமே
சி.வ. பொ்ொ்து

COM/PP/2016/
329

ிமேபொக் பிிவு
2016.03.03

ஆண் .
2016.10.20

பபொ..ஆ.கு. தீர்ொனத்கத
நகைமுகமப்படுத்தல்
பதொைர்பொன ஒரு அமிக்கை
பபொ..ஆ.கு. குழுவுக்கு அனுப்பி
கலக்ைப்பட்டுள்ரது. (2017.09.28)

COM/PP/2016/
455

விபசொதட்
தினஞக்கநண்
2016.04.08

ஆண் .
2016.09.29

பபொ..ஆ.கு. தீர்ொனம் பதொைர்பில்
ஒரு அமிக்கை 2017.10.13 ஆம் திைதி
பபொ..ஆ.கு. குழுவுக்கு அனுப்பி
கலக்ைப்பட்டுள்ரது.

COM/PP/2017/
1221

ிமேபொக் பிிவு
2017.01.26

ஆண் .
2017.05.31

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
அறிவிக்க் வி் ன.

සී.ඕ.එම්/පී.පී/201
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-

-

ஓய்வூதி ேம்பரத்கத
திருத்துலதற்கு சதகலொன
நைலடிக்கைைகர எடுக்குொறு
ை.அ.ஆ.நொ. நொைத்திற்கு

41.

MOA/AD/EA/07/
ම.පෙ.කා.ස

2014 ஆண் ஆஞ்டு புதித
ஓத் வூதித தி்ட்தி் கு
ங் கநிட்ட் : திமேணதி
டீ.் நிமெ.வ. குஞபட்தி

COM/PP/2016/
290

விபசொத ண் றுண்
கண கொ் புறுதி
சன
2016.03.04

ஆண் .
2016.06.10

அமிலிக்ைப்பட்டுள்ரது.

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொட்னட
னமுன் டுட்ட்
மு் ல் ண் படொ்பி்
விபசொத ண் றுண் கண
கொ் புறுதி சனமது
டனபிமிமே்து ஒமே அறிக்னக
அனனக்க் ்டுந் நது. (2017.07.03)

42.

MOA/AD/EA/07/
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43.
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ම.පෙ.කා.ස

45.

MOA/AD/
ම.පෙ.කා.ස/01

சண் ந முஞ்ொடுகந்
படொ்ொ
லண் முனம்டு ணனு:
திமேணதி
் நிமெ..பி.ண் .ச்.
அலலகொ்
பொது ணனுக்கந் ் றித
ஆலொசன குழுவி்
க்னநகனந
பசத் டுட்தி ஓத் வூதித
உிட்துக்கனந ப் றுட்
டமேணொொ
லபஞ்டுலகொந் : திமே
ஸ்.. பஹ்டிஆொச்சி
ம்ச் பசத் னக
ஊக்குவி் பு
உட்திலதொகட்ட்
டவிம் 10 பமே கொண்
ஞிதொ் றித பி் ்
ஓத் வூதித சண் நட்னட
டதொிட்து ப் றுக்
பகொந் ந: திமே ண் ..
ணொ்ஷ் பொ்ொ்து
இன் ட பகொவி பசப
ஊக்குவி் பு படொழின
மீஞ்டுண் ப் றுட்
டமேணொறு லகொி
விடுக்க் ்டுந் ந
லண் முனம்டு ணனு:
திமே க்க பி. வீ்தி ட
சி் பொ

COM/PP/2016/
776

-

-

அனணச்சி் வித் ் பி்
பொடது ் டொ் மீஞ்டுண்
பொ.ண.ஆ.கு. குழுவுக்கு அனு் பி
னபக்க் ்டுந் நது. (2016.10.25)

-

ிமேபொக் பிிவு
2016.01.29

-

பிடணி் அலுபகண் ஊொக
ணனு அனு் பி னபக்க் ்டுந் நது.
ணனுடொி் டிதொந் லகொனப
அனணச்சி் இ் ொடடொ் , உித
ஆபஞங் கந் குறிட்ட
ணனுடொிமிமே்து
லகொ் ்டுந் ந.

COM/PP/2015/
229

கண
அபிவிமேட்திட்
தினஞக்கநண்
2016.01.25

இ் ன.

ணனுடொமேக்கு ஓத் வூதித
சண் நட்னட ப் றுக் பகொடு் து
படொ்பி் அ.லச.ஆ.கு.
குழுவிமிமே் து அறிவுனகந்
லகொ் ்டுந் ந. (2016.08.08)
அது ் றி ணனுடொமேக்கு
அறிவிக்க் ்டுந் நது.

COM/PP/2015/
104

கண
அபிவிமேட்திட்
தினஞக்கநண்

ஆண் .
2016.05.20

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொட்தி்
பிகொண் ணனுடொன வி.ஆ.உ.உ.
டவி் கு உந் நீ ்ட்து ிலுனப
சண் நட்னட பசலுட்துபது
படொ்பி் ஒமே அனணச்சனப
விஜ் ஜொண்
டதொிக்க் ்டுந் நது.

45.

MOA/AD/EA/07/
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இத் னக சனந
அபிவிமேட்தி ண் றுண்
விஸ்டி் பு படொ்ொ
லண் முனம்டு ணனு:
திமே ஆித்
ணொ்்டீ்

COM/PP/2016/
798

கண
அபிவிமேட்தி்
பிிவு
2016.09.20

ஆண் .
2016.11.16

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொட்னட
னமுன் டுட்ட்
மு் ல் ண் படொ்பி்
விபசொத படொழி் நு்
பிிவிது லணதிக
பசதொநிமிமே்து ஒமே
அறிக்னக அனனக்க் ்டுந் நது.
(2017.06.20)

46.

MOA/AD/EA/07/
ම.පෙ.කා.ස

COM/PP/2016/
807

விபசொத ண் றுண்
கண கொ் புறுதி
சன
2016.10.10

ஆண் .
2016.12.19

47.

MOA/AD/AS/E7/4/
2

COM/PP/2016/
773

ிமேபொக் பிிவு
2016.10.03

இ் ன.
அறிக்னக
கினக்க்
பவி் ன.

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொட்னட
னமுன் டுட்துபது
படொ்ொ ஒமே அறிக்னக
பொ.ண.ஆ.கு. குழுவுக்கு அனு் பி
னபக்க் ்டுந் நது. (2017.10.13)
-

48.

MOA/AD/AS/E7/4/
3

COM/PP/2016/
1018

கண
அபிவிமேட்திட்
தினஞக்கநண்
2016.11.07

ஆண் .
2017.09.14

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
கினக்கவி் ன.

49.

MOA/AD/AS/E7/4/
4

ஓத் வூதித சண் நட்னட
ப் றுக்
பகொந் பட் கொ
லபஞ்டுலகொந் : திமே ச்..
பிதடொச
ஓத் வூதிதட்னட
கஞிக்கிடுண் பொமே்டு
பணொட்ட லசனப கொண்
கமேட்தி்
பகொந் ந் ொனண: திமே
ண் . ்சிங் கண்
ம்ச் பசத் னக
ஊக்குவி் பு
உட்திலதொகட்ட்
டவினத இன்டனண
படொ்ொ
லண் முனம்டு ணனு:
திமே ் நிமெ.டீ.
் லண்
அசொங் க லசனபம்
உந் நீ ்க்க் ொனண
படொ்ொ
லண் முனம்டு ணனு:
திமே ் நிமெ.ண் . ஆட்ட்
அலுவிகொ

COM/PP/2016/
1043

கண
அபிவிமேட்திட்
தினஞக்கநண்
2016.11.23

ஆண் .
2017.04.04

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
கினக்கவி் ன.

50.

MOA/AD/AS/E7/4/5

51.

MOA/AD/AS/E7/4/6

52.

MOA/AD/AS/E7/4/7

53.

MOA/AD/AS/E7/4/8

54.

MOA/AD/AS/E7/4/9

ஓத் வூதித சண் நட்னட
ப் றுட் டமேணொொ
லபஞ்டுலகொந் :
1. திமேணதி டொ
விலலகொ்
ஞ்ொ
2. திமேணதி லக.
ணவீ
அிதொதணொ
முனம்
லசனபமலிமே்து
இனிறுட்ட் ்னண
படொ்ொ
லண் முனம்டு ணனு:
திமேணதி ஸ்.ஆ்.வ.
க்ிஷொ்தி
அசித்
ழிபொங் க் கந்
படொ்ொ
விசொனஞ குழுவி்
சிொிசகனந
பசத் டுட்துணொறு
விடுக்க் டுண்
லபஞ்டுலகொந் : திமே ..
ஞசிங் க
படொழி் இன்டனண
படொ்பி் சலுனகனத
ப் றுக் பகொந் ந் :
திமேணதி டீ.பி. கணி
தலச
மீஞ்டுண் படொழின
ப் றுக் பகொந் ளுணொறு
லகொி சண்்பிக்க்
்டுந் ந லபஞ்டுலகொந் :
திமேணதி டீ.ண் .ீ.லக.
திஸொொதக்க

COM/PP/2016/
1142

ிமேபொக் பிிவு
2016.12.09

ஆண் .
2017.09.30

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
கினக்கவி் ன.

COM/PP/2016/
1198

ிமேபொக் பிிவு
2016.12.22

ஆண் .
2017.03.16

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
கினக்கவி் ன.

COM/PP/2017/
1227

கண
அபிவிமேட்திட்
தினஞக்கநண்
2017.02.13

இ் ன.
க.அ.ஆ.ொ.
இண் இமே் து
டகப் கந்
அனனக்க்
்டுந் ந.
(2017.06.22)

-

COM/PP/2017/
1249

கண
அபிவிமேட்திட்
தினஞக்கநண்
2017.02.15

ஆண் .
2017.07.03

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
கினக்கவி் ன.

COM/PP/2017/
1269

ிமேபொக் பிிவு
2017.03.15

இ் ன.
அறிக்னக
கினக்க்
பவி் ன.

-

55.

MOA/AD/AS/E7/4/10

56.

MOA/AD/AS/E7/4/11

57.

MOA/AD/AS/E7/4/12

58.

MOA/AD/AS/E7/4/13

59.

MOA/AD/AS/E7/4/15

ஓத் வூதித சண் நண்
கினதொனண
படொ்ொ
லண் முனம்டு ணனு:
திமே லக.. சிறிொ
கண அபிவிமேட்தி
ஆனஞதொந்
ொதகட்தி் 07/02/10/408
ஆண் இக்க கு் ்
ட்திட்தி் மூண்
பனங் க் ்
ஒழுக்கொ் றுக்கு
க்னநக்கு திொ
லண் முனம்டு ணனு:
திமே ீ.ஆ். ் ி
பலொ
ஓத் வூதித சண் நண்
ப் றுக்
பகொடுக்க் னண
படொ்ொ
லண் முனம்டு ணனு:
திமே ் நிமெ.வ. சிறி்
ஒமே கொஞிமண் ஒமே பத்
கொஞிமண்
அழிக்க் ்னண
படொ்ொ
லண் முனம்டு ணனு:
திமே வ.லக. டதொொ
ஓத் வூதித சண் நட்னட
ப் றுட் டமேணொ
லபஞ்டுலகொந் : திமே
ண் .ல.லக. விலொ

COM/PP/2016/
1018

ிமேபொக் பிிவு
2017.03.15

ஆண் .
2017.12.08

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
கினக்கவி் ன.

COM/PP/2017/
1310

கண
அபிவிமேட்திட்
தினஞக்கநண்
2017.03.22

ஆண் .
2017.08.29

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
கினக்கவி் ன.

COM/PP/2017/
1363

விபசொத ண் றுண்
கண கொ் புறுதி
சன
2017.04.06

ஆண் .
2017.09.14

பொ.ண.ஆ.கு. தீ்ணொண்
கினக்கவி் ன.

COM/PP/2017/
1335

கண
அபிவிமேட்திட்
தினஞக்கநண்
2017.04.06

இ் ன.

-

COM/PP/2017/
1520

ிமேபொக் பிிவு
2017.06.14

அறிக்னக
கினக்க்
பவி் ன.

-

60.

MOA/AD/AS/E7/4/16

61.

MOA/AD/AS/E7/4/17

62.

MOA/AD/AS/E7/4/18

63.

MOA/AD/AS/E7/4/19

64.

MOA/AD/AS/E7/4/20

பித பபங் கொத
வினடகந் அழிவு
படொ்ொ
ஷ்ஈடுகந்
பனங் க் ொனண
படொ்ொ
லண் முனம்டு ணனு:
திமே லக.வ. குஞொ
அிதொதணொ முனம்
லசனபமலிமே்து
விடுவிட்ட் : திமே
ஆ்.லக..டீ.் . ் நிமெ,
ஞவீ

COM/PP/2017/
1516

ிமேபொக் பிிவு
2017.06.15

இ் ன.
லொதித
டகப் கந்
கினக்கவி்
ன.

-

COM/PP/2017/
1584

ிமேபொக் பிிவு
2017.07.19

-

ஓத் வூதித சண் நட்னட
ப் றுக்
பகொந் பட் கொ
லபஞ்டுலகொந் : திமேணதி
ஜொபட்தி சணவீ
ஓத் வூதித சண் நட்னட
ப் றுக் பகொந் பது
படொ்ொ
லண் முனம்டு ணனு:
திமேணதி ் .பி.
்டொபட்தி
பி்லகொ்வி்
அனண் துந் ந புொஞ
பி்பொ கொ் பொனத
டகொட முனம்
த் டுட்துட் ண் றுண்
அசொங் க
பசொட்துக்கனந டகொட
முனம்
த் டுட்துட் : திமே
பி.பி.வ. னணக்க்

COM/PP/2017/
1677

ிமேபொக் பிிவு
2017.09.08

இ் ன.
ச்மூண்
அங் கீகொட்தி
் கொக
சண்்பிக்க்
்டுந் நது.
இ் ன.
அறிக்னக
கினக்க்
பவி் ன.

COM/PP/2017/
1678

ிமேபொக் பிிவு
2017.09.08

இ் ன.
அறிக்னக
கினக்க்
பவி் ன.

-

COM/PP/2017/
1746

கண
அபிவிமேட்திட்
தினஞக்கநண்
2017.10.31

இ் ன.
அறிக்னக
கினக்க்
பவி் ன.

-

-

65.

MOA/AD/AS/E7/4/21

டச்ச் படொழிலி்
ி்ட டவி ஒ் ன
ப் றுக் பகொந் ந் : திமே
விலசிங் ஹலக
ச்திசிறி

COM/PP/2017/
1720

ிமேபொக் பிிவு
2017.09.08

அறிக்னக
கினக்க்
பவி் ன.

-

