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அதிகாரப்பூர்வ அதிகாரி
ஐசிஐசிஐ வீட்டு்வசதி நிதி நிறு்வனம் லிமிடெட்

ஐசிஐசிஐ வீட்டுவசதி நிதி கார்பரரட் அலு்வலகம்: ஐசிஐசிஐ வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனம் லிமிடெட், ஐசிஐசிஐ 
எச்எஃப்சி ெவர், அந்தேரி-குர்்லா சலால், அந்தேரி (கிழக்கு) மும்லபை-400059, இநதியலா

கிளை அலு்வலகம்: 2வது தேளம், AB-106, பைலழய எண்: 134, 4வது நிழறசலால், சலாநதி கலா்னி, அண்்லா நகர், டசனலன-600040
[விதி 8(6) விதிமுலைலய கலாண்க]

அசசயாச் சசாத்துகள் விற்பசை அறிவிப்பு
கெனீட்டுச் டசலாத்து உரிலை (அை்லாக்கம்) விதிகள், 2002 இன விதி 8(6) விதிமுலையுென பைத்திரையைலாக்கல் ைறறும் நிதிச் டசலாத்துகலள 
ைறுசீரலைத்தேல் ்ைலும் கெனீட்டுச் டசலாத்து மீதேலான உரிலை அை்லாக்கம் சட்ெம், 2002 கீழ் அலசயலாச் டசலாத்துகள் விறபைலனக்கலான மின-ஏ்ம் 
விறபைலன அறிவிப்பு.
இதேனமூ்ம் டபைலாதுைக்களுக்கு டபைலாதுவலாக ் ைலும் கெனதேலாரர்(கள்) ைறறும் ஜலாமீனதேலாரர்(கள்) ஆகி்யலாருக்கு குறிப்பிட்டு வழஙகப்பைடும் அறிவிப்பைலாவது 
கெனீட்டு கெனீந்தேலாரிெம் அெைலானம் லவக்கப்பைட்ெ/உரிலை அளிக்கப்பைட்ெ, ஐசிஐசிஐ வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனம் லிமிடெடின அதிகலாரப்பூர்வ 
அதிகலாரியலால் ளகயக சு்வாதீனம் டசயயப்பைட்டிருக்கும் கீ்ழ விவரிக்கப்பைட்ெ அலசயலாச் டசலாத்தேலானது இதேனகீழ் டகலாடுக்கப்பைட்ெ குறு விவரஙகளினபைடி 
“உள்ளது உள்ளவிெத்தில்”, “உள்ளது உள்ளவலாறு”, ்ைலும் “உள்ளது எது்வலா அது” அடிப்பைலெயில் விறபைலன டசயயப்பைெவுள்ளது.
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கென்ாரர(கள்)/  
உ்ப கென்ாரரகள்/ 

ஜாமீன்ாரரகள்/ சட்ெப்பூர்வ 
்வாரிசுகள் ட்பயர.  

கென கணக்கு எண்

சுநதேர் M
(கெனதேலாரர்) S பைவலானி
(உபை-கெனதேலாரர்)
கென க்க்கு எண்
LHANC00001318173

ட்ரிந் விலலஙகஙகள் 
ஏர்னுமிருந்ால அ்வற்றுென கூடிய 
கெனீட்டுச் டசாத்து(கள்) வி்வரஙகள்

ைலன எண் 147 ்ைறகுப் பைகுதி,  
டவஙக்ெஸவரலா S நில்்ம், ச. எண் 
199/11, 198/15, 198/10. பைட்ெலா எண் 
4922 இனபைடி ச. எண் 198/15A2 
ைறறும் 199/11B டபைருைலாள் பைட்டு 
கிரலாைம், திருவள்ளூர்

நிலுள்வத் 
ட்ாளக

₹27,98,686/- 
24 டசப்ெம்பைர், 

2022

நிரணய விளல

முனள்வப்புத் 
ட்ாளக

₹
24,88,500/-

₹
2,48,850/-

டசாத்து 
்பாரள்வயிடும் 
நாள் மற்றும் 

ரநரம்

04 நவம்பைர், 
2022 கலால் 
11.00 ைணி 
- பிறபைகல் 
03.00 ைணி

ஏலம் நாள் 
& ரநரம்

10 நவம்பைர், 
2022 

பிறபைகல் 
02.00 ைணி 
- 03.00 
ைணி

இயஙகுதேள ஏ்ம் எஙகள் ஏ் முகலை ஆக்சன லெகர் இல்யதேளத்தில் (URL இளணப்பு- https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/) 
நெத்தேப்பைடும். அெைலானதேலாரர்கள்/அறிவிக்கப்பைடு்வலார் 9 ந்வம்்பர, 2022 மாளல 05.00 மணிக்கு முனபு வலர ்ைறடகலாண்டு வட்டியுென 
டைலாத்தே நிலுலவத்டதேலாலககலள டசலுத்தே ஒரு கலெசி வலாயப்பு வழஙகப்பைடுகிைது இல்ல்டயனில் இநதே கெனீட்டுச் டசலாத்துகள் ் ைறகூறிய 
அட்ெவல்ப்பைடி விறபைலன டசயயப்பைடும்.
எதிர்்நலாக்கும் ஏ்தேலாரர்(கள்) ஐசிஐசிஐ வீட்டு்வசதி நிதி நிறு்வனம் லிமிடெட், 2்வது ்ைம், AB-106, ்பளைய எண்: 134, 4்வது நிைற்சாளல, 
சாநதி காலனி, அண்ணாநகர, டசனளன-600040 இெத்தில் 9 ந்வம்்பர, 2022 மாளல 04.00 மணி அல்்து அதேறகு முனபு 
முனலவப்புத்டதேலாலக (EMD) RTGS/ ் கட்பு வலர்வலால் (DD) (நிரல் உ கலாண்க) சைர்ப்பிக்க்லாம். எதிர்்நலாக்கும் ஏ்தேலாரர்(கள்) ் ைறகுறிப்பிட்ெ 
கலா்த்தினபைடி தேஙகள் ஒப்பைநதேப்புள்ளிலய சைர்ப்பிக்க இய்வில்ல் எனில் ஒப்பைநதேப்புள்ளி ஆவ்ஙகளின லகடயலாப்பைமிட்ெ பிரதியலானது 
ஐசிஐசிஐ வீட்டு்வசதி நிதி நிறு்வனம் லிமிடெட், 2்வது ் ைம், AB-106, ்பளைய எண்: 134, 4்வது நிைற்சாளல, சாநதி காலனி, அண்ணாநகர, 
டசனளன-600040 இெத்தில் 9 ந்வம்்பர, 2022 மாளல 05.00 மணி அல்்து அதேறகு முனபு சைர்ப்பிக்கப்பைெ்லாம் எனபைலதே கவனத்தில் 
டகலாள்ளவும். முனலவப்புத்டதேலாலக ்கட்பு வலர்வலால் (DD) ஒரு ்தேசியையலாக்கப்பைட்ெ/ அட்ெவல்யிெப்பைட்ெ வஙகியிலிருநது 
திரு்வள்ளூரில ைலாறைத்தேக்க வலகயில் “ஐசிஐசிஐ வீட்டு்வசதி நிதி நிறு்வனம் லிமிடெட்-ஏ்ம்” எனை டபையரில் டபைைப்பைெ ்வண்டும்.
டசலாத்து பைலார்லவயிடுதேல், ஏ் விதிமுலைகள் ைறறும் நிபைநதேலனகள் அல்்து ஒப்பைநதேப்புள்ளிகள் சைர்ப்பித்தேல் குறித்தே அலனத்து 
்ைறடகலாண்டு சந்தேக தீர்வுகளுக்கு, ஐசிஐசிஐ வீட்டு்வசதி நிதி நிறு்வனம் லிமிடெளெ 7021072869 இல் டதேலாெர்பு டகலாள்ளவும்.
அதிகலாரப்பூர்வ அதிகலாரி எநதே ்ைறடகலாண்டு கலார்ஙகலளயும் டதேரிவிக்கலாைல் ஏ்தேனும் அல்்து அலனத்து ஏ்ப்புள்ளிகலளயும் 
நிரலாகரிக்க உரிலை டகலாண்டுள்ளலார். விரிவலான விறபைலன விதிமுலைகள் ைறறும் நிபைநதேலனகளுக்கு, கலாண்க https://www.icicihfc.com/
நாள்: அக்ரொ்பர 11, 2022
இெம்: திரு்வள்ளூர

நிர்வாகம் & மனித்ளம் இயக்குனரகம்
கவாதி மற்றும் கிரவாமத் ததவாழில் ஆணையம்

குறு, சிறு & நடுத்தரத த்தொழில் அமைச்சகம், இந்திய அரசு
கிரொமைொ்தயொ, 3, இர்ொ ்சொம், விம் பொரம் (மை), மும்மப - 400 056

த்தொம்மபசி: 022-26714267, மின்னஞ்சல்: adm.kvic@gov.in, இமைய்தளம்: www.kvic.org.in

முக்கிய தேதிகள்

ஆடதேர்வு அறிவிப்பு
கொதி ைற்றும் கிரொைத த்தொழில் ஆமையம் (KVIC) ஆ்னது பொரொளுைன்ற ்சட்டத்தொல் 
நிறுவபபட்ட ஒரு ்சட்டபபூரவ அமைபபு ஆகும் மைலும் குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தரத த்தொழில் 
அமைச்சகததின (இந்திய அரசு) நிரவொக கடடுபபொடடின கீழ் இயங்குகி்றது. எதிரகொ் 
வளரசசிமய துரி்தபபடுதது்தல் மைலும் ்சவொல்கமள உருைொற்றும் மநொக்கில், கொதி ைற்றும் 
கிரொைத த்தொழில் ஆமையம் www.kvic.gov.in என்ற கொதி ைற்றும் கிரொைதத்தொழில் 
ஆமையததின இமைய்தளததில் பதிமவற்்றம் த்சயயபபடடுளள அம்னதது 
விதிமும்றகள ைற்றும் நிபந்்தம்னகளு்டன கூடிய விரிவொ்ன விளம்பரததினபடி குரூப்-A 
பிரிவில் ஒப்்பநத பிரதிநிதி அடிப்்பணையில் 02 துணை தணைணம தெயல் அலு்ைர 
்பதவிகள் மற்றும் 07 இயக்குனர ்பதவிகளுக்கவான விணைபபங்கமள வரமவற்கி்றது.

விவரஙகள்

விணைபபப படிவம் ்சைரபபிபப்தன ஆரம்ப நொள

விணைபபப படிவம் ்சைரபபிபப்தற்கொ்ன கம்டசி நொள

நாள்

இயக்குனர் (நிரவொகம் & ைனி்தவளம்)

7 Chennai11.10.2022தமிழகம்
ராணிப்பேட்டை மாந்ாங்கல் கிராமத்தில்

திரவ நிலை அழுத்தப்பட்ட 
இயறலகை எரிவாயு நிலையம்

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வ்வததடார்
சென்னை, அக் . 1 1 : 
ராணிப்–பேட்டை மாந்–
தாங்–கல் கிரா–மத்–தில் 
முத–லா–வது திரவ நி்ல 
அழுத்–தப்–ேடடை இயற்க 
எரி–வாயு நி்ல–யத்்த 
முதல்–வர் மு.க.ஸடைா–லின் 
திறந்து ் வத்–தார்.

ஒன் – றி ய  அ ர சு , 
தமிழ் –நாட –டில் நகர 
இயற்க எரி–வாயு விநி–
பயா–கத்–தி்ை, குழாய்–
கள் மூலம் வழங்–கு–வ–
தற – காக ,  அ்ைத்து 
மாவட –டைங் – க –ளி –லும் 
உட – கட –டை – ்மப்்ே 
உரு–வாக்–கு–வ–தற–காை 
அங்–கீ–கா–ரத்்த, 7 நிறு–
வ–ைங்–களுக்கு வழங்–கி–
யுள்–ளது. தமிழ்–நாட–டில் 
காஞ்–சி–பு–ரம், செங்–கல்–
ேடடு, பவலூர், ராணிப்–
பேட்டை, திருப்–ேத்–தூர் 
மற–றும் ராம–நா–த–பு–ரம் 
ஆகிய 6 மாவட–டைங்–
களுக்கு, பமற–ேடி உட–
கட–டை–் மப்்ே உரு–வாக்–
கு–வ–தற–காை அங்–கீ–கா–ரம் 
ஏஜி&பி பிர–தம் நிறு–வ–ைத்–
திறகு வழங்–கப்–ேட–டுள்–
ளது. 

அதன்–ேடி, தமி–ழ–கத்–
தில் 222 ேகிர்–மாை நி்ல–
யங்–கள் மற–றும் 7 லட–ெம் 
வீடு–களுக்–கும் குழாய்–கள் 
மூலம் இயற்க எரி–வாயு 
வழங்–கும் ேணி–யி்ை 
8 வரு–டைங்–க–ளில் இந்த 
நிறு–வ–ைத்–தி–ைால் பமற–
சகாள்–ளப்–ேடை உள்–ளது.

தற–போது, ஏஜி&பி 
பிர–தம் நிறு–வ–ைம் ராணிப்–
பேட்டை மாவட–டைத்–தில் 
உள்ள மாந்–தாங்–கல் கிரா–
மத்–தில், தமி–ழ–கத்–தின் 
முத–லா–வது திரவ நி்ல 
அழுத்–தப்–ேடடை இயற்க 
எரி–வாயு நி்ல–யத்்த 

திமுக தலைலை 
அறிவிப்பு

சென்னை, அக். 11: முலா–
யம் சிங் உடை–லுக்கு திமுக 
சோரு–ளா–ள–ரும், நாடைா–
ளு–மன்–றக் குழுத் த்ல–வ–
ரு–மாை டி.ஆர். ோலு,   
இ்ள–ஞ–ர–ணிச் செய–லா–
ளர் உத–ய–நிதி ஸடைா–லின் 
இன்று பநரில் சென்று 
இறுதி மரி–யா்த  செலுத்–
து–கின்–ற–ைர்.

இது குறித்து திமுக 
த்ல்ம சவளி–யிடடை 
அறிக்்க: உத்–த–ர–பி–ர–பதெ 
மாநில முன்–ைாள் முத–ல–
்மச்–ெ–ரும், ெமாஜ்–வாதி 
கடசி நிறு–வ–ை–ரு –மாை 
த்ல–வர் முலா–யம் சிங் 

ம்ற–்வ–ய–டுத்து, திமுக 
த்ல –வ –ரும் ,  தமி –ழக 
முதல்–வ –ரு –மாை மு.க. 
ஸடைா–லின் அவ–ரது மக–னும் 
ெமாஜ்–வாதி கட–சி–யின் 
த்ல–வ–ரு–மாை அகி–பல–
ஷி–டைம் சதா்ல–பே–சி–யில் 
சதாடைர்பு சகாண்டு தைது 
இரங்–க–்ல–யும் ஆறு–த–்ல–
யும் சதரி–வித்–தார். முலா–
யம் சிங் உடை–லுக்–குக் திமுக 
சோரு–ளா–ள–ரும், நாடைா–
ளு–மன்–றக் குழுத் த்ல–வ–
ரு–மாை டி.ஆர். ோலு,  
இ்ள–ஞ–ர–ணிச் செய–லா–
ளர் உத–ய–நிதி ஸடைா–லின் 
இன்று பநரில் சென்று 
இறுதி மரி–யா்த செலுத்த 
உள்–ள–ைர். 

இவ்–வாறு அறிக்–்க–
யில் கூறப்–ேட–டுள்–ளது.

மது்ை, அக். 11: அங்–கீ–க–
ரிக்–கப்–ே–டைாத 30 ஆயி–ரம் 
ம்ைப்–பி–ரி–வு–க்ள ேதிவு 
செய்த விவ–கா–ரத்–தில், ேதி–
வுத்–து்ற அலு–வ–லர்–கள் 
ேலர் ெஸ–சேண்ட செய்–யப்–
ேட–டுள்–ள–தாக ஐபகார்ட 
கி்ள–யில் சதரி–விக்–கப்–ேட–
டுள்–ளது.

பதனி மாவட–டைம், வீர–
ோண்டி அருபக ேழ–னி–
செட–டி–ேட–டி–்யச் பெர்ந்த 
ெர –வ –ணன், ஐபகார்ட 
மது்ர கி்ள–யில் தாக்–கல் 
செய்த மனு: வீர–ோண்டி 
பேரூ–ராட–சிக்கு உட–ேடடை 
ேகு–தி–க–ளில் அர–சின் மு்ற–
யாை அங்–கீ–கா–ரம் சேறாத 
வீட–டைடி ம்ை–க்ள பமாெ–
டி–யாக விற–ே்ை செய்–வ–
து–டைன், ெட–டை–வி–பரா–த–மாக 
ேத்–தி–ரப்–ே–திவு செய்–கின்–ற–
ைர்.  உள்–ளாடசி ேகு–தி–க–
ளில் அங்–கீ–க–ரிக்–கப்–ே–டைாத 
நிலம், ம்ை–க்ள ேத்–தி–ரப்–

ே–திவு செய்–யக்–கூ–டைாது எை 
ெட–டைம் உள்–ளது. ஆைால், 
ெடடை விதி–க்ள மு்ற–யாக 
பின்–ேற–றா–மல் பதனி ொர்–ே–
தி–வா–ளர் அலு–வ–ல–கத்–தில், 
ொர்–ே–தி–வா–ளர் உஷா–ராணி 
மு்ற–பக–டைாக ேத்–தி–ரப்–ே–
திவு செய்து சகாடுக்–கி–றார். 
அந்த ேத்–தி–ரங்–க்ள ரத்து 
செய்–ய–வும், மு்ற–பகட–டில் 
ஈடு–ேட–படைார் மீது நடை–வ–
டிக்்க எடுக் –கு –மா –றும் 
உத்–த–ர–விடை பவண்–டும். இவ்–
வாறு கூறி–யி–ருந்–தார்.

இந்த மனு நீதி–ே–தி–கள் 
ஆர்.மகா–பத–வன், செ.ெத்–ய–
நா–ரா–யண பிர–ொத் ஆகி–
பயார் முன் பநறறு மீண்–டும் 
விொ–ர –்ணக்கு வந்–தது. 
கூடு–தல் அட–வ–பகட செை–
ரல் வீரா–க–தி–ர–வன், அரசு 

கூடு–தல் பிளீ–டைர் ராமச்–ெந்–
தி–ரன் ஆகி–பயார் ஆெ–ராகி, 
‘‘இந்த விவ–கா–ரத்–தில் பதனி 
ொர்–ே–தி–வா–ளர் உஷா–ராணி 
ஏற–க–ைபவ ெஸ–சேண்ட 
செய்–யப்–ேட–டுள்–ளார். ேத்–
தி–ரப்–ே–திவு ெட–டைம் 22 ஏ 
அம–லாை பிறகு கடைந்த 
2017 முதல் சுமார் 30 ஆயி–
ரம் அங்–கீ–க–ரிக்–கப்–ே–டைாத 
வீடடு ம்ைப்–பி–ரி–வு–கள் 
ேதிவு செய்–யப்–ேட–டுள்–ளை. 
இது சதாடைர்–ோக ேதி–வுத்–
து்ற அலு–வ–லர்–கள் ேலர் 
ெஸ–சேண்ட செய்–யப்–ேட–
டுள்–ள–ைர். ேலர் மீது பமல் 
நடை–வ–டிக்்க எடுக்–கப்–ேட–
டுள்–ள–து–’’ என்–ற–ைர்.

இ்த–ய–டுத்து அர–சுத் 
தரப்–பில் பமற–சகாள்–ளப்–
ேடடை நடை–வ–டிக்்க சதாடைர்–
ோை விே–ரத்்த தாக்–கல் 
செய்ய உத்–த–ர–விடடு விொ–ர–
்ண்ய அக்.17க்கு நீதி–ே–தி–
கள் தள்ளி ் வத்–த–ைர்.

f	சென்னை  த்ை்ம செய–ை–கத்–தில், தீபா–வளி பண்–டி–்க்ய முன–னிட்டு சிறப்பு  
பபருந்–து–கள்  இயக்–கு–வது குறித்து காவல்–து்ற, பபாக்–கு–வ–ைத்–துக் கழக பமைாண்்ம 
இயக்–கு–னைர்–கள்,  அைசு அதி–கா–ரி–களு–டன அ்மச்–ெர் எஸ்.எஸ்.சிவ–ெங்–கர் பேற்று  
ஆபைா–ெ்னை ேடத்–தி–னைார்.  அரு–கில், பபாக்–கு–வ–ைத்து து்ற செய–ைா–ளர் பக.பகாபால், 
சிறப்பு செய–ைா–ளர்  சவங்–க–படஷ் உள்–ளிட்ட அதி–கா–ரி–கள்.

மு.க.ஸ்டா–லி–னுக்கு திரு–மடா–வ–ள–வன் வடாழ்த்து

f	திமுக த்ை–வ–ைாக பதர்ந்–சத–டுக்–கப்–பட்–ட–் த–சயாட்டி, முதல்–வர் மு.க.ஸ்டா–லி்னை பேற்று 
முகாம் அலு–வ–ை–கத்–தில் விடு–த்ை சிறுத்–் த–கள் கட்சி த்ை–வர் திரு–மா–வ–ள–வன ெந்–தித்து 
வாழ்த்து சதரி–வித்–தார். அரு–கில், அ்மச்–ெர் மபகஷ் சபாய்–யா–சமாழி, எம்–எல்–ஏக்–கள் 
உத–ய–நிதி ஸ்டா–லின, எஸ்.எஸ்.பாைாஜி, விடு–த்ை சிறுத்–்த–கள் கட்சி நிர்–வா–கி–கள்.

16,888 சிறப்பு பஸ்–கள் இயக்–கம்... முதல் பக்க ததொடர்ச்சி

இயக்–கப்–ே–டும் பேருந்–து–கள் 
மற–றும் சிறப்பு பேருந்–து–கள் 
எை ஒட–டு–சமாத்–த–மாக 
10,518 சிறப்பு பேருந்–து–கள் 
இயக்–கப்–ே–டு–கி–றது.

பமலும், தமி–ழ–கத்–தின் 
பிற ேகு–தி–க–ளில் இயக்–கப்–ே–
டு–கிற சிறப்பு பேருந்–து–க–ளின் 
எண்–ணிக்்க 6,370 ஆகும். 
எைபவ, ஒட–டு–சமாத்–த –
மாக 16,888 பேருந்–து–கள் 
தீோ–வ–ளி்ய முன்–னிடடு 
இயக்–கப்–ே–டு–கி–றது. இந்த 
சிறப்பு பேருந்–து–கள் இயக்–
கப்–ே–டும்–போது ஒவ்–சவாரு 
ேகு–தி–க–ளில் இருந்–தும் எந்–த–
வித சதாந்–த–ரவு இல்–லா–மல் 
பேருந்–து–க்ள இயக்–கு–வ–தற–
காக ஏற–ோ–டு–கள் செய்–யப்–
ேட–டுள்–ளை. சிறப்பு பேருந்–
து–கள் இயக்–கப்–ே–டு–வ–தால் 
போக்–கு–வ–ரத்–துக்கு இ்டை–
யூறு இல்–லா–மல் இருக்க 
காவல்–து –்ற –யி –ை –ருக்கு 
போக்–கு–வ–ரத்்த ெரி செய்ய 
அறி–வு–றுத்–தி–யுள்–பளாம்.  

புதிய தற–காலி பேருந்து 
நி்ல–யங்–கள் மற–றும் ஏற–க–
ைபவ செயல்–ேடடு சகாண்–
டி–ருக்–கிற பேருந்து நி்ல–யங்–
க–ளில் இந்த பேருந்–து–க்ள 
நிறுத்தி எடுக்–க–வும், அங்பக 
வரு–கின்ற ேய–ணி–களுக்–காை 

வெ–தி–க்ள செய்து தர–வும் 
சென்்ை மாந–க –ராடசி 
அலு–வ–லர்–க–ளி–டைத்–தில் பகட–
டுக் சகாள்–ளப்–ேட–டுள்–ளது. 
ஆம்னி கூடு–தல் கட–டை–ணம் 
புகார் அளிக்–கும் எண்–கள்:

 ஆம்னி பேருந்–து–கள் 
கூடு–தல் கட–டை –ணத்்த 
வசூ–லித்–தால் அ்த சோது–
மக்–கள் புகார் செய்ய  சில 
எண்–கள் வழங்–கப்–ேட–டுள்–

ளது. அதா–வது, 18004256151, 
044-24749002, 044-26280445 
ஆகிய எண்–க–ளில் தங்–கள் 
புகார்–க்ள சதரி–விக்–க –
லாம். அபத–போன்று அரசு 
பேருந்து இயக்–கம் மற–றும் 
புகார்–க்ள 94450-14450, 
9445014436 ஆகிய எண்–க–
ளில் புகார் சதரி–விக்–க–லாம்.

இவ்–வாறு அ்மச்–ெர் 
சிவ–ெங்–கர் சதரி–வித்–தார்.

்�ாழர் போ�ன திடடைத்்் வலியுறுத்தி

அரியலூரில் 2 நாள் நல்ட்பயணம்

சென்னை, அக். 11:  ோமக 
த்ல–வர் அன்–பு –மணி 
பநறறு சவளி–யிட–டுள்ள 
அறிக்–்க:

 தமிழ்–நாட–டின் ெரா–
ெரி ம்ழ அள–வாை 937 
மி.மீட–டை்ர விடை அதி–க–
மாக 954 மி.மீட–டைர் ம்ழ 
அரி–ய–லூர் மாவட–டைத்–தில் 
சேய்–கி–றது. ஆைா–லும், 
அரி–ய–லூர் மாவட–டைம் 
வறண்டை மாவட–டை–மாக 
நீடிப்–ே –தறகு கார–ணம் 
அம்–மா–வட–டைத்–தி–லுள்ள 
நீர்–நி–்ல–கள் ேய–ைற–றுப் 
போய் விட–டைது தான். 
பொழ மன்–ைர்–கள் ஏற–ே–
டுத்–திய நீர்ப்–ோ–்த–கள் 
காலப்–போக்–கில் அ்வ 
மு்ற–யாக ேரா–ம–ரிக்–கப்–ே–

டைாததால் பொழ–கங்–கம் 
ஏரி அதன் ேரப்–ே–ள–வில் 
சேரும்–ே–கு–தி்ய ஆக்–கி–ர–
மிப்–ோ–ளர்–க–ளி–டைம் இழந்து 
விட–டைது. 

அரி–ய –லூர் பொழர் 
ோெ –ைத் திட –டைத்்த 
செயல் –ே –டுத்த வலி–யு –
றுத்தி வரும் 29ம் பததி 
(ெனிக் –கி –ழ்ம) ,  3 0ம் 
பததி (ஞாயிற–றுக்–கி–ழ்ம) 
ஆகிய இரு நாட–களும் 
அரி–ய–லூர் மாவட–டைத்–தில் 
எழுச்சி ந்டை–ே–ய –ணம் 
பமற–சகாள்ள தீர்–மா–னித்–
தி–ருக்–கி–பறன். அரி–ய–லூர் 
மாவட–டைத்–தின் கீழப்–ே–ழு–
வூ–ரில் சதாடைங்–கும் எழுச்சி 
ந்டை–ே–ய–ணம் காட–டு–மன்–
ைார்–பகா–வில் என்ற இடைத்–
தில் நி்ற–வ–்டை–யும். 

இவ்–வாறு அவர் கூறி–
யுள்–ளார்.

அ்மத்–துள்–ளது. இந்த எரி–
வாயு நி்ல–யம் 30 பகாடி 
ரூோய் செல–வில் 1.2 ஏக்–கர் 
நிலப்–ே–ரப்–பில் அ்மக்–கப்–
ேட–டுள்–ளது. இந்த நி்ல–
யத்–தில் இரண்டு 56,000 லிட–
டைர் சகாள்–ள–ளவு சகாண்டை 
திரவ நி்ல அழுத்–தப்–ேடடை 
இயற்க எரி–வாயு கிடைங்கு, 
ஆவி–யாக்கி இயந்–தி–ரம் மற–
றும் உயர் அழுத்த ேம்ப் 
அ்மத்–துள்–ளது. 

இதன்–மூ–லம், ராணிப்–
பேட்டை மாவட–டைத்–தில் 
சுமார் 70 ேகிர்–மாை நி்ல–
யங்–களுக்–கும் மற–றும் 30,000 
வீடு–களுக்–கும் குழாய்–கள் 
மூலம் இயற்க எரி–வாயு 
இ்ணப்பு ஏஜி&பி நிறு–வ–
ைத்–தி–ைால் வழங்–கப்–ேடை 
உள்–ளது.

இந்–நி–்ல–யில், “ஏஜி&பி 
பிர–தம்” நிறு–வ–ைம் ராணிப்–
பேட்டை மாவட –டைம்,  

மாந்–தாங்–கல் கிரா–மத்–தில் 
அ்மத்–துள்ள முத–லா–வது 
திரவ நி்ல அழுத்–தப் –
ேடடை  இயற்க எரி–வாயு 
(சிஎன்ஜி) நி்ல–யத்்த 
சென்்ை த்ல்ம செய–ல–
கத்–தில் முதல்–வர் மு.க.ஸடைா–
லின் பநறறு, காசணா–லிக் 
காடசி வாயி–லாக திறந்து  
்வத்–தார். 

நிகழ்ச்–சி–யில், அ்மச்–
ெர் தங்–கம் சதன்–ை–ரசு, 
த்ல–்மச் செய–லா–ளர் 
சவ.இ்ற–யன்பு, சதாழில், 
ஏஜி&பி பிர–தம் நிறு–வ–ைத்–
தின் பமலாண்்ம இயக்–
கு–ைர் மற–றும் த்ல–்மச் 
செயல் அலு–வ–லர் த்ல–
வர் அபி–பலஷ் குப்தா, 
முதன்்ம செயல்–ோடடு 
அலு–வ–லர் சிர–தீப் தத்தா 
மற –றும் நிறு –வ –ைத் –தின் 
உயர் அலு–வ–லர்–கள் கலந்து 
சகாண்–டை–ைர்.

தீபொவளியன்று படடொசு தவடிக்கும் நேரம்... முதல் பக்க ததொடர்ச்சி
ஒ த் – து – ் ழ ப் – ப ே ா டு 
அ்ைத்து மாவட–டைங்–க–ளி–
லும் விழிப்–பு–ணர்வு ஏற–ே–
டுத்த தமிழ்–நாடு மாசு கட–
டுப்–ோடு வாரி–யம் மூலம் 
தக்க நடை–வ–டிக்்க எடுக்–கப்–
ேட–டுள்–ளது.  மாவடடை அள–
வில்  உச்ெ நீதி–மன்ற ஆ்ண–
யின் –ேடி நடை –வ –டிக்்க 
எடுக்க அ்ைத்து  மாவடடை 
ஆட–சி–யர்–களும் தமிழ்–நாடு 
மாசு கட–டுப்–ோடடு வாரி–
யம் மூலம் பகட–டுக் சகாள்–
ளப்–ேட–டுள்–ள–ைர். எைபவ, 
சோது–மக்–கள் சுற–றுச்–சூ–ழ–
லுக்கு அதிக மாசு ஏற–ே–டுத்–

தாத ேட–டைா–சு–க்ள அரசு 
அனு–ம–தித்–துள்ள பநரத்–தில் 
உரிய இடைங்–க–ளில் கூட–டைாக 
சவடித்து மாெறற தீோ–வ–
ளி்ய சகாண்–டைா–டு–மாறு 
தமி–ழக அரசு மற–றும் தமிழ்–
நாடு மாசு கட–டுப்–ோடடு 
வாரி–யத்–தால் வலி–யு–றுத்–தப்–
ேட–டுள்–ளது.

தமிழ்–நாடு மாசு–கட–டுப்–
ோடடு வாரி–யம் சோது–மக்–
கள் க்டை–பி–டிக்க பவண்–டிய 
விதி–மு–்ற–கள் குறித்த விவ–
ரம் வரு–மாறு: சோது–மக்–
கள் கு்றந்த ஒலி–யு–டை–னும், 
கு்றந்த அள–வில் காறறு 

மாசு–ே–டுத்–தும் தன்–்ம–யும் 
சகாண்டை ேசு்ம ேட–டைா–
சு–க்ள மட–டுபம சவடிக்க 
பவண்–டும். மாவடடை நிர்–வா–
கம், உள்–ளாடசி அ்மப்–பு–க–
ளின் முன் அனு–ம–தி–யு–டைன், 
சோது–மக்–கள் திறந்–த–சவ–ளி–
யில் ஒன்று கூடி கூட–டைாக 
ேட–டைா–சு–க்ள சவடிப்–ே–
தறகு அந்–தந்த ேகு–தி–க–ளில் 
உள்ள நலச்–ெங்–கங்–கள் மூலம் 
முயற–சிக்க பவண்–டும்.

தவிர்க்க பவண்–டி–ய்வ: 
அதிக ஒலி எழுப்–பும் மற–றும் 
சதாடைர்ச்–சி–யாக சவடிக்க 
கூடிய ெர –சவ –டி –க்ள 

தவிர்க்க பவண்–டும். மருத்–
து–வ–ம–் ை–கள், வழி–ோட–டுத் 
தலங்–கள் மற–றும் அ்மதி 
காக்–கப்–ே–டும் இடைங்–க–ளில் 
ேட–டைா–சு–கள் சவடிப்–ே–்த 
தவிர்க்க பவண்–டும். குடி்ெ 
ேகு–தி–கள் மற–
றும் எளி–தில் 
தீப் – ேற – ற க் 
கூடிய இடைங்–
களுக்கு அரு–
கில் ேட–டைாசு 
ச வ டி ப் –
ே ் த 
த வி ர் க் க 
பவண்–டும்.

முலாயம் சிங உடைலுக்கு

டி.ஆர்.்பாலு, உ்தயநிதி ஸ்டாலின்
நநரில் சென்று இறுதி மரியால்த

அன்புமணி அறிவிப்பு

அஙகீ்கரிக்்கபபேடைா் 30,000 ம்ன்கள் பேதிவு

பதிவுத்துறை அலுவலரகள் 
பலர சஸ்பண்ட்

ஐநகொர்ட கிலையில் 
தமிழக அரசு தகவல்

38,000 நபர் 
முன்–ப–திவு
அரசு விரரவு ப�ோக்–கு–வ–
ரத்து கழ–கத்–தில் இது–வரர 
சென்–ரை–யில் இருந்து 
செல்–வ–தற்கு 38ஆயி–ரம் 
ப�ர் முன்–�–திவு செய்–துள்–ள–
ைர். மற்்ற இடங்–க –ளில் 
1,800 ப�ர் முன்–�–திவு செய்–
துள்–ள–ைர். இந்த முன்–�–
திவு அடிப்–�–ரட–யில் ஏற்–க–
ைபவ கடந்த ஆண்–டு–க–ளில் 
இயக்–கிய ப�ருந்–து–க–ளின் 
எண்–ணிக்ரக அடிப்–�–ரட–
யில் இந்த ஆண்டு இந்த 
ப�ருந்–து–கரள இயக்க 
நட–வ–டிக்ரக எடுக்–கப்–�ட்–
டுள்–ளது.

மீண்–டும் 
சென்னை வர 
13,512 பஸ்கள் 
இயக்–்கம்
தீ�ோ–வளி �ண்–டி–ரகரய முடித்து 
பி்ற மோவட்–டங்–க–ளில் இருந்து சென்–
ரைக்கு மீண்–டும் திரும்பி வரு–வ–
தற்–கும் பதரவ–யோை ப�ருந்து 
வெ–தி–கள் ஏற்–�ோடு செய்–யப்–�ட்–
டுள்–ளது. சென்–ரைக்கு திரும்பி 
வர வழக்–க–மோக இயங்–கு–கின்்ற 
6300 ப�ருந்–து–களு–டன், சி்றப்பு 
ப�ருந்–து–கள் 6852 எை சமோத்–தம் 
13,152 ப�ருந்–து–கள் இயக்–கப்–�–
டு–கி–்றது. �ய–ணி–கள் 24ம் பததி 
முதல் 26ம் பததி வரர சி்றப்பு 
ப�ருந்–து–க–ளில் �ய–ணிக்க ஏற்–�ோடு 
செய்–யப்–�ட்–டுள்–ளது.

கிறிஸ்தவ வன்னியர்கைலை எம்பிசி பிரிவில் நெர்்ககை நகைாரி வழ்ககு
சென்னை, அக். 11: கிறிஸ–
தவ வன்–னி–யர்–க்ள மிக–வும் 
பிற–ே–டுத்–தப்–ேடடை வகுப்–பில் 
பெர்க்க பகாரிய மனு–வுக்கு 
ேதி–ல–ளிக்–கும்–ேடி தமி–ழக 
அர–சுக்கு சென்்ை உயர் 
நீதி–மன்–றம் உத்–த–ர–விட–டுள்–
ளது.

 கிறிஸ–தவ வன்–னி–யர்–
க்ள மிக–வும் பிற–ே–டுத்–தப்–
ேடடை வகுப்–பில் பெர்க்கக் 
பகாரி சோள்–ளாச்–சி–்யச் 

பெர்ந்த கால்–ந்டை மருத்–
து–வர் விெ–யன், சென்்ை 
உயர் நீதி–மன்–றத்–தில் தாக்–
கல் செய்த சோது–நல மனு–
தாக்கல் செய்திருந்தார். 10 
ஆண்–டு–களுக்கு பமலா–கி–யும் 
மிக–வும் பிற–ே–டுத்–தப்–ேடடை 
பிரி–வில் கிறிஸ–தவ வன்–னி–யர்–
கள் பெர்க்–கப்–ே–டை–வில்்ல. 
பமலும் அவர்க்ள மிக–வும் 
பிற–ே–டுத்–தப்–ேடடை வகுப்–பில் 
பெர்க்–கு–மாறு தமி–ழக அர–

சுக்கு உத்–த–ர–விடை பவண்–டும் 
என்று பகாரி–யி–ருந்–தார்.

இந்த வழக்்க விொ–
ரித்த சோறுப்பு த்ல்ம 
நீதி–ேதி ராொ மற–றும் நீதி–
ேதி கிருஷ்–ண–கு–மார் ஆகி–
பயார் அடைங்–கிய அமர்வு, 
இந்த மனு–வுக்கு நான்கு 
வாரங்–க–ளில் ேதி–ல–ளிக்–கும்–
ேடி தமி–ழக அர–சுக்கு உத்–
த–ர–விடடு விொ–ர–்ண்ய 
தள்–ளி–்வத்–தது.
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பதிவு அலுவலகம்: தி ஃபபரபவ, தரை & முதல் தளம், சரபவ எண் 10/1, 11/2 & 12/2B, 
ப�ோம்லூர ததோரலவு, பகோைமஙகளோ உளவட� சோரல, இஜிஎல் வர்ததகப் பூஙகோ 
அடு்தது, சல்லகட�ோ, தபஙகளூர-560071. கிரள அலுவலகம்: எண் 28/36, முதல் தளம், 
ததனபமற்கு பபோக் சோரல, தி. நகர, தசனரனை-600017.

சுவாதீன அறிவிப்பு
இவ்வாறிருக்க, ஜனைோ சிறு நிதி வஙகி லிமித�டின (முன்னதவா்க ஜ்னலட்சுமி நிதி சேவ்்கள் லிமிடெட் ஆ்க 
அறியப்பட்ெது) அதி்கவாரபபூர் அதி்கவாரி, ்பத்திரமயமவாக்கல் மற்றும் நிதிச் டேவாத்து்கவை மறுசீரவமத்தல் சமலும் 
்கெனீட்டுச் டேவாத்து மீதவா்ன உரிவம அமலவாக்கம் ேட்ெம், 2002 கீழ் சமலும் ்கெனீட்டுச் டேவாத்து உரிவம (அமலவாக்கம்) 
விதி்கள் 2002 இன விதி 3 உென பிரிவு 13(12) கீழ் தமககுள்ை அதி்கவாரத்வதப ்பயன்படுத்தி ்கெனதவாரர(்கள்)/ 
உ்ப-்கெனதவாரர(்கள்) அ்ர்களுககு பகோரிக்ரக அறிவிப்புகள ்ழங்கி ்கெனதவாரர்கள் சமற்கூறிய அறிவிபபு்கள் 
கிவெக்கபட்பற்்ற சததியிலிருந்து 60 நோடகளுக்குள சமற்கூறிய அறிவிபபு்களில் குறிபபிட்ெ்வாறு ேம்்பந்தப்பட்ெ 
ட்பயர்களுககு எதிசர குறிபபிட்ெத் டதவாவ்கவயப ட்பவாருந்தும் விகிதத்திலவா்ன அதற்குரிய ் ட்டியுென, ட்பவாருந்துமவா்றவா்ன 
எதிர்கவால ் ட்டி, ேவாதவாரண டேலவி்னங்்கள், டேலவு்கள், ்கட்ெணங்்கள் ஏவ்னயவ் ்பணப்பட்டு்வாெவா மற்றும்/அல்லது 
்பணமவா்க மீட்கும் நவாைது சததி ் வர ஏற்்பட்ெவ்சயவாடு சேரத்து திருபபிச் டேலுத்துமவாறுக ச்கவாரியிருந்தவார.

1

2

3

4

வ. 
எண் கடன் எண் 

47809430000259

கடன்்தாரர்/ உப-கடன்்தாரர்/ 
ஜதாமீன்்தாரர்/ அடமதான்தாரர்

1) திருமதி லதோ
&

2) திரு. குணபசகைன

13(2) அறிவிப்பு நதாள்/
த்திய நிலுவவத் 
்வவை (₹ இல்)

15/07/2022,
07.07.2022 
பததியனறு 

₹35,84,313.95

சுவதாதீனம் 
நதாள் / தநரம் 
& வவக

07-10-2022 
மோரல 5.20 

மணி
அர�யோளப் 

பூரவ 
சுவோதீனைம்

தசோ்தது அட�வரண: ்பவழய ே. எண் 218/1B, ேவார பிரிவு ே. எண் 218/1B9M, ்பட்ெவா எண் 
12564 ்பட்ெவாப்படி ே. எண் 218/49 இல் அெங்கிய, சூரப்பட்டு கிரவாமத்தில அவமந்துள்ை மவ்ன 
எண் 22 ேவாரபிரிக்கப்பட்ெது கிழககுப ்பக்கம் மவ்ன எண் 22A, விஜயவா அட்னயூ முரு்கம்ச்படு 
சூரப்பட்டு டேனவ்ன-600066 என்ற டேவாத்து, விஸ்தீரணம் 1972 ேதுரடியினுள் கிழககுப ்பக்கம் 
விஸ்தீரணம் 1218 ேதுரடி, அதிலவா்ன ்கட்டிெத்துென ்ேதி்களுென அம்்பத்தூர ேவார ்பதிவு 
மவா்ட்ெம் மற்றும் அம்்பத்தூர ்பதிவு மவா்ட்ெம் மற்றும் டேனவ்ன ் ெககு ்பதிவு மவா்ட்ெத்திற்குள். 
எல்ரலகள: வ�க்கில்: மவ்ன எண் 6, ததற்கில்: மவ்ன எண் 4, கிழக்கில்: 20 அடி ேவாவல, 
ேந்து மற்றும் வீடு, பமற்கில்: மவ்ன எண் 22 சமற்குப ்பக்கம் மீதிப ்பகுதி (மவ்ன எண் 22B). 
விஸ்தீைணம்: ்ெககுப ்பக்கம்: 29 அடி, டதற்குப ்பக்கம்: 29 அடி, கிழககுப ்பக்கம்: 45 அடி, 
சமற்குப ்பக்கம்: 39 அடி. டேவாத்துப ்பரப்பைவு: விஸ்தீரணம் 1972 ேதுரடியினுள் விஸ்தீரணம் 1218 
ேதுரடி, அதிலவா்ன ்கட்டிெத்துென ்ேதி்களுென. டேவாத்தின தனவம மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ெ 
்பயன்பவாடு: குடியிருபபு.

தசோ்தது அட�வரண: “லட்சுமி அம்மன ந்கர”, ்கவாரச்னவாவெ கிரவாமம், ட்பவானச்னரி ்ட்ெம், 
திரு்ள்ளூர மவா்ட்ெத்தில் அவமந்துள்ை 748 ேதுரடி ்பரப்பைவு விஸ்தீரணம், ே. எண் 17/1B 
்பட்ெவாப்படி புதிய ே. எண் 17/32 இல் அெங்கிய, மவ்ன எண் 52 என்ற, நிலம் மற்றும் ்கட்டிெத்தின 
அவ்னத்து துண்டு மற்றும் ்பகுதி சமலும் எல்ரலகள வ�க்கில்: 20 அடி அ்கலம் ேவாவல, 
ததற்கில்: ்கவாலி நிலம், கிழக்கில்: 20 அடி அ்கலம் ேவாவல, பமற்கில்: மவ்ன எண் 51. விஸ்தீைணம்: 
கிழககிலிருந்து சமற்்கவா்க ் ெககுப ்பக்கம்: 22 அடி 0 அங்குலம், கிழககிலிருந்து சமற்்கவா்க டதற்குப 
்பக்கம்: 22 அடி 0 அங்குலம், ்ெககிலிருந்து டதற்்கவா்க கிழககுப ்பக்கம்: 33 அடி 6 அங்குலம், 
்ெககிலிருந்து டதற்்கவா்க சமற்குப ்பக்கம்: 34 அடி 6 அங்குலம். டேங்குன்றம் ேவார-்பதிவு மவா்ட்ெம் 
மற்றும் ் ெககு டேனவ்ன ்பதிவு மவா்ட்ெத்திற்குள் அவமந்துள்ைது.

45979630000098

34229440000137

3423440000317

1) திரு. நநதகுமோர M

& 2) திரு. தசல்வி M,

3) M/s. வில்சன பவர த�க்

1) M/s. தவண்ணிலோ 
உரிரமயோளர மபனைோ பியூடடி 

போரலர அன என & 2) திருமதி 
தவண்ணிலோ மதனகுமோர & 

3) திரு. மதனகுமோர

1) திரு. விநோயகமூர்ததி
&

2) திருமதி சுகநதி

09/07/2022,
07.07.2022 
பததியனறு 
₹2,43,729.30

03-08-2022,

05.07.2022 

பததியனறு 

₹10,23,184.15

03/08/2022,
05.10.2022 
பததியனறு 
₹2,52,421.8

07-10-2022
மோரல 05.43 மணி
அர�யோளப்பூரவ 

சுவோதீனைம்

08-10-2022
கோரல 10.00 

மணி
அர�யோளப்பூரவ 

சுவோதீனைம்

07-10-2022
மோரல 05.33 மணி
அர�யோளப்பூரவ 

சுவோதீனைம்

தசோ்தது அட�வரண: பூங்்கவா டதரு, சநரு ந்கர, ்கத்தி்வாக்கம், டேனவ்ன-600057 
இெத்தில் அவமந்துள்ை, ்கத்தி்வாக்கம் கிரவாமம், திருட்வாற்றியூர ்ட்ெம், டேனவ்ன 
மவா்ட்ெத்தின, ே. எண் 46/1, (மவ்ன்வாரி சதவாரவாய ்பட்ெவா எண் 1249 இன்படி, டி.எஸ். 
எண் 24, பிைவாக எண் 19, ் வாரடு-D) இல் அெங்கிய, 389 ேதுரடி விஸ்தீரணம் நிலத்தின 
அவ்னத்து துண்டு மற்றும் ்பகுதி, நிலம் & ்கட்டிெம் எல்ரலகளோக வ�க்கில்: திரு. 
முரு்கன மற்றும் திரு. டேந்தில் ஆகிசயவாருககு டேவாந்தமவா்ன டேவாத்து, ததற்கில்: பூங்்கவா 
டதருவிலிருந்து 5’அடி அ்கலம் ்பவாவத, கிழக்கில்: திரு. R. அருண்குமவார அ்ர்கைவால் 
ட்கவாள்முதல் டேயயப்பட்ெ மவ்ன, பமற்கில்: திரு. J. ச்லு அ்ர்களுககு டேவாந்தமவா்ன 
மவ்ன, விஸ்தீரணம் ்ெககுப ்பக்கம்: 11.75 அடி, டதற்குப ்பக்கம்: 11.5 அடி, கிழககுப 
்பக்கம்: 33.3 அடி, சமற்குப ்பக்கம்: 33.7 அடி, டேனவ்ன ் ெககு ்பதிவு மவா்ட்ெம் மற்றும் 
திருட்வாற்றியூர ேவார ்பதிவு மவா்ட்ெத்திற்குள் அவமந்துள்ைது.

தசோ்தது அட�வரண: ே. எண் 45 ்பகுதியில் அெங்கிய, மவ்ன எண் 1, டேனவ்ன ட்பருந்கர 
்ைரச்சி ஆவணயம் மவ்றமவல ந்கர திட்ெம் எனஎச்-1 என்ற, விஸ்தீரணம் ்பரப்பைவு 199 ேதுரடி 
அல்லது 18.5 ே.மீ., ்கதவு எண் C, பிைவாக எண் 31, “்ள்ைல் சீதக்கவாதி டதரு” ச்பரமனூர கிரவாமம், 
டேங்்கல்்பட்டு ்ட்ெம் மற்றும் மவா்ட்ெத்தில் அவமந்துள்ை, குடியிருபபு ஃபிைவாட்டின அவ்னத்து 
துண்டு மற்றும் ்பகுதி சமலும் எல்ரலகள: வ�க்கில்: பிைவாக எண் 31 மவ்ன எண்்கள் S19. 520 
& 521, ததற்கில்: பிைவாக எண் 31 ஃபிைவாட் எண் 1/D, கிழக்கில்: பிைவாக எண் 31 ஃபிைவாட் எண் 
2, பமற்கில்: பிைவாக எண் 31 ஃபிைவாட் எண் 1/B. டேங்்கல்்பட்டு இவண II ேவார-்பதிவு மவா்ட்ெம் 
டேங்்கல்்பட்டு ்பதிவு மவா்ட்ெத்திற்குள் அவமந்துள்ைது. 

இவ்வாறிருக்க, இங்ச்க சமசல குறிபபிட்ெ ்கெனதவாரர/ உ்ப-்கெனதவாரர/ ஜவாமீனதவாரர/ அெமவா்னதவாரர்கள் 
நிலுவ்த் டதவாவ்க்கவைத் திருபபிச் டேலுத்தத் த்றியுள்ை்னர, இதனமூலம் இங்ச்க சமற்குறிபபிட்ெ 
்கெனதவாரருககு குறிபபிட்டு சமலும் ட்பவாதுமக்களுககு ட்பவாது்வா்க ் ழங்்கப்படும் அறிவிப்பவா்து ஜனைோ சிறு 
நிதி வஙகி லிமித�டின அதி்கவாரபபூர் அதி்கவாரி சமற்கூறிய விதி்களின விதி 8 உென சமற்கூறிய ேட்ெத்தின 
பிரிவு 13(4) கீழ் அ்ருககுள்ை அதி்கவாரத்வதப ்பயன்படுத்தி இங்ச்க சமசல வி்ரிக்கப்பட்ெ டேவாத்து்கவை/
்கெனீட்டுச் டேவாத்து்கவை சமற்குறிபபிட்ெ சததி்களில் சுவோதீனைம் தசய்துளளோர. இங்ச்க சமற்குறிபபிட்ெ 
்கெனதவாரர/ உ்ப-்கெனதவாரர/ ஜவாமீனதவாரர/ அெமவா்னதவாரர்களுககு குறிபபிட்டு சமலும் ட்பவாதுமக்களுககு 
ட்பவாது்வா்க இதனமூலம் எச்ேரிக்கப்படு்தவா்து சமற்கூறிய டேவாத்து்கள்/ ்கெனீட்டுச் டேவாத்து்களுென 
நெ்டிகவ்க சமற்ட்கவாள்ை ச்ண்ெவாம் சமலும் சமற்கூறிய டேவாத்து்கள்/ ்கெனீட்டுச் டேவாத்து்களுெ்னவா்ன 
அவ்னத்து நெ்டிகவ்க்களும் ஜனைோ சிறு நிதி வஙகி லிமித�டின ் சூலுககு உட்்படும்.

ஒம்/- அதிகோைப்பூரவ அதிகோரி,
ஜனைோ சிறு நிதி வஙகி லிமித�ட

இ�ம்: தசனரனை

நோள: 10.10.2022

ஜனதா சிறு நிதி வங்கி
(ஒரு படடியலி�ப்பட� வணிக வஙகி)


