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வடகிழக்கு பருவ மழழ தீவிரம்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 2வது நாளாக 
ககாடடித் தீரத்்த கனமழை
வி ழு ப் – பு – ர ம் , ந வ . 3 :  
விழுப்–பு–ரம் மாவட்–டத்–தில் 
வட–கி–ழக் –கு –ப –ரு –வ –மழழ 
தீவி –ர –ம –ழடந் –துள் –ளது.  
2வது–நா–ளாக நநற்று மழழ 
ககாட்–டித் தீர்த்–தது. இத–
னால்  ஆற்–றில் கவள்–ளப்–
கப–ருக்–கும் அதி–க–ரித்–துள்–
ளது. இத–னி–ழடநே, நநற்று  
கதாடர்–ம–ழழ–யின் கார–ண–
மாக பள்ளிகளுக்கு விடு–
முழை அளிக்–கப்–பட்–டது.

தமி–ழ–கத்–தில்  கடந்த 
29ம் நததி வட–கி –ழக்கு 
பரு–வ–மழழ கதாடங்–கி–
ேது. விழுப்–பு–ரம் மாவட்–
டத்ழத  கபாலுத்–த–வழர 
கடந்த 1ம் நததி–மு –தல் 
வட–கி–ழக்கு பரு–வ–மழழ 
கபய்து வரு–கி–ைது. வரும்  
6ம் நததி–வழர இந்த மழழ 
நீடிக்–கும் என்று வானி–ழை–
ழம–ேம் கதரி–வித்–துள்–ளது.  
விழுப்–பு–ரம் மாவட்–டத்–தில் 
வட–கி–ழக்கு பரு–வ–ம–ழழ–ழே–
கோட்டி தோர் நிழை–யில் 
மாவட்ட  நிர்–வா–கம் முன்–

கனச்–ச–ரிக்ழக பணி–கழள 
முடுக்கி விட்–டுள்–ளது. இத–
னி–ழடநே, கதாடர்ந்து  
கபய்–து–வ–ரும் மழழ–ோல் 
கபாது–மக்–க–ளின் இேல்பு 
வாழக்ழக பாதிக்–கப்–பட்–
டுள்–ளது.  நநற்று முன்–தி–னம் 
பிற்–ப–கல் வழர இழட–வி–டா–
மல் மழழ கபய்–தது. மரக்–
கா–ணம் உள்–ளிட்ட  பகு–
தி–க–ளில் அதி–க–ள–வி–ைான 
மழழ–கபா–ழிவு இருந்–தது. 

விழுப் –பு –ரம் நக –ரில் 
மித–மான  மழழ–கபா–ழிவு 
இருந்–த–நி–ழை–யில் இர–வு–மு–
தல் பர–வ–ைா–க–மழழ கபய்–
தது. கதாடர் மழழ–யின்  
கார–ண–மாக நநற்–ழை–ே–தி–
னம் பள்ளிகளுக்கு விடு–
மு–ழை–அ–ளித்து ஆட்–சி–ேர்  
நமாகன் உத்–த –ர –விட்–டி–
ருந்–தார். காழை–யில் 
சாரல் மழழ 
க ப ய் த 
நி ழ ை –
யில் 10  
மணிக்–
கு – நமல் மித – ம ான 
மழழ இழட–வி–டா–மல் 
ககாட்–டித் தீர்த்–தது. 
இத–னால், விழுப்–
பு–ரம்  நக–ரில் தாழ–
வான இடங்–க–ளில் 
தண்–ணீர்–நதங்–கி–ேது. 
இத–னால் இரு–சக்–க–ர–
வா–கன ஓட்–டி–கள்,  கபாது–
மக்–கள் பாதிக்–கப்–பட்–ட–
னர். 

நமலும் கதாடர்ந்து 

கபய்–து–வ–ரும் மழழ–யில் 
ஏரி, குளங்–கள்  உள்–ளிட்ட 
நீர்–நி–ழை–களும் நவக–மாக 
நிரம்–பத்–கதா–டங்–கி–யுள்–ளது. 
ஏற்–க–னநவ,  கதன்–கபண்–
ழண–ோறு, அதன் கிழள 
ஆறு–க–ளில் கவள்–ளப்–கப–
ருக்கு ஏற்–பட்–டுள்–ள–நி–ழை–
யில்  தற்–நபாது கபய்–து–வ–ரும் 
மழழ–ோல் ஆற்–றில் நீரின்– 
அ–ளவு அதி–க–ரித்–துள்–ளது. 
இத–னால்,  5க்கும் நமற்–

பட்ட இடங்–க –
ளில் தழரப்–

பா–ைங்–கள் 
க வ ள் –
ளத் –தில் 

மூழ–கும் நிழை 
உள்–ளது.  மாவட்ட 
நிர்–வா–கத்தினர் 
ஆற்–ைங்–க –ழர–
ந ே ா – ர ம் 
உள்ள பகு–
தி – க – ளி ல் 
கூ டு – த ல் 
க வ – ன ம் 
கசலுத்தி  
ஆ ய் – வு –
க ச ய் து 
வ ரு –

கின்–ை –னர். கதாடர்ந்து 
கபய்–து–வ–ரும் மழழ–ோல்  
விவ–சா–யி–கள்,  கபாது–மக்–
கள் மகிழச்–சி–ே–ழடந்–துள்–ள–
னர்.

மழை அளவு விவ–ரம்
விழுப்–பு–ரம் மாவட்–டத்–தில் நேற்று 
காழை வழர பெய்த மழை–அ–ளவு.

1 விழுப்–பு–ரம் 8.90 மி.மீ

2 பகடார் 28.0 மி.மீ

3 விக்–கி–ர–வாண்டி 9 மி.மீ

4 வானூர் 16 மி.மீ

5 மரக்–கா–ணம் 42 மி.மீ

6 திண்–டி–வ–னம் 38 மி.மீ

7 பெஞ்சி 22 மி.மீ

8 வல்–ைம் 27 மி.மீ

9 முழக–யூர் 33 மி.மீ

10 வளத்தி 43 மி.மீ

11 திரு–பவண்–பணய–
ேல்–லூர்

11 மி.மீ

மாவட்–டம் முழு–வ–தும் 417 மி.மீ மழை–
யும், ெரா–ெ–ரி–யாக 19.86 மி.மீ ெதி–வா–
கி–யுள்–ளது. அதி–க–ெட்–ெம் வளத்–தி–யில்  
43 மி.மீ மழை பெய–துள்–ளது.

g ஆற்றில் வெள்ளபவபெருக்கு அதிகரிபபு
புதிய பேருந்து 
நிலை–யம், கீழ்–
பே–ரும்–ோக்–கம்  

தலைப்–ோ–ைம் உள்–
ளிட்ட இ்டங்–க–ளில் 
தண்–ணீர் பதங்–கி–ய–
தால் போது–மக்–கள்  
ோதிக்–கப்–ேட–்ட–னர்.

வடகிழக்கு பருவமழழழை கணககாணிக்க

ஒவகவாரு ்தாலுகாவுக்கும் கணகாணிப்பு அலுவலரகள்
ஆட்சியர் ம�ோகன் உத்தரவு

விழுப்–பு–ரம்,   நவ.  3: விழுப்–
பு–ரம் மாவட்–டத்–தில் வட–கி–
ழக்கு பரு–வ–ம–ழழழே   கண்–
கா–ணித்–திட  அழனத்து 
தாலு–காக்–களுக்–கும் துழண 
ஆட்–சி–ேர் நிழை–யில் கண்–கா–
ணிப்பு   அலு–வ–ைர்–கள் நிே–
மிக்–கப்–பட்–டுள்–ள–தாக ஆட்–
சி–ேர் நமாகன் கூறி–னார். 

வட–கி–ழக்கு பரு–வ–ம–ழழ–
ழே–கோட்டி  விழுப்–பு–ரம் 
நக–ராட்–சிக்–குட்–பட்ட    திரு.
வி.க கதரு, சிைப்–ப–தி–கார 
கதரு,  மரு–தூர், அனிச்–சம்–
பா–ழள–ேம்,  தள–வா–னூர்   
ஆகிே இடங்–கழள  நநற்று 
ஆட்–சி–ேர் நமாகன்   ஆய்வு 
கசய்து அங்கு நமற்–ககாள்–
ளப்–பட்டு   வரும் மழழ–நீர் 
வடி–கால்–வாய் பணி–கழள 
விழரந்து முடித்–திட அலு–
வ–ைர்–களுக்கு   உத்–த–ர–விட்–
டார். அப்–நபாது ஆட்–சி–ேர் 
கூறி–ே–தா–வது: 

மாவட்–டம் முழு–வ–தும் 
1177    கட்–டி–டங்–கள் நிவா–ரண 
முகாம்–க–ளாக நதர்வு கசய்–
ேப்–பட்–டுள்–ளது. இதழன 
தவிர்த்து   கட–நைார பகு–
தி–க–ளில் 19 கிரா–மங்–க–ளில் 
25,000 நபர்–கள் வசிக்–கின்ை 
நிழை–யில்   மரக்–கா–ணம் 
வட்–டத்–தில் 10 நிவா–ரண 
முகாம்–களும், வானூர் வட்–
டத்–தில் 3  நிவா–ரண   முகாம்–
கள் என 10,000 நபர்–கள் தங்க 
ழவத்–தி–டும் வழக–யில் 13 
நிவா–ரண   முகாம்–களும் 
தோர் நிழை–யில் ழவக்–கப்–
பட்–டுள்–ளது. 

வட–கி–ழக்கு பரு–வ–ம –
ழழழே   கண்–கா–ணித்–திட  
அழனத்து தாலு–காக்–களுக்–
கும் துழண ஆட்–சி–ேர் நிழை–
யில் கண்–கா–ணிப்பு   அலு–வ–
ைர்–களும், 53 குழுக்–களும் 
நிே–மிக்–கப்–பட்டு முன்–கனச்–
ச–ரிக்ழக   நட–வ–டிக்ழக 
பணி–க–ளில் ஈடு–பட்டு வரு–
கின்–ை–னர். மழழ–நீர் நதங்–கக் 
கூடிே   பகு–தி–க–ளா–க–வும்,  
தாழ–வான பகு–தி–க–ளா–க–வும் 
கண்–ட–றி–ேப்–பட்ட இடங்–க–
ளில் கதாடர்ந்து   கண்–கா–
ணிப்பு பணி–யில் ஈடு–பட 
4,500 முதல்–நிழை கபாறுப்–
பா–ளர்–கள்   நிே–மிக்–கப்–பட்–
டுள்–ள–னர்.

விழுப்–பு–ரம் நக–ராட்–
சிக்–குட்–பட்ட திருச்சி பிர–
தான   சாழை பிள்–ழள–ோர் 
நகாயில் அரு–கில் கழி–வு–நீர் 
ஓழடழே சுத்–தம் கசய்–யும்   
பணி–யி–ழன–யும்,  திரு.வி.க 
சாழை குடி–யி–ருப்பு,  நகர 
காவல் நிழைே பகுதி,    
காவ–ைர் குடி–யி–ருப்பு பகு–
தி–க–ளில் மழழ–நீர் கசல்–வ–
தற்–கான வடி–கால்–வாய்   
பணி–க–ழள–யும்,  வி.மரு–
தூர் கபரு–மாள் நகர் 
பகு–தி–யில் குடி–நீர் குழாய்   
நசத–ம–ழடந்து,  குடி–நீர் 
வீணா–கா–மல் உட–ன–டி–
ோக சரி–கசய்து சுத்–த–
மான குடி–நீர்   வழங்க 
நவண்–டும் என்–றும் 
அலு–வ–ைர்–களுக்கு அறி–
வு–றுத்–தி–ே–நதாடு,  அப்–ப–
குதி   கழி–வு–நீர் கால்–வாய் 

தூர்–வா–ரும் பணி–யி–ழன–
யும்,  அனிச்–சம்–பா–ழள–ேம் 
சாழை அண்ணா   நகர் 
கழி–வு–நீர் கால்–வாய் தூர்–
வா–ரும் பணி–யி–ழன–யும் 
மற்–றும் வ.உ.சி கதரு–வில்    
கழி–வு–நீர் கால்–வாய் தூர்–வா–
ரும் பணி–யி–ழன–யும் பார்–
ழவ–யிட்டு ஆய்வு   கசய்–
ேப்–பட்–டது. 

விழுப்–பு –ரம் மாவட்–
டத்–தில்    வட–கி–ழக்கு 
பரு–வ–ம–ழழ–ோல் எவ்–வித 
பாதிப்–பும் ஏற்–ப–டா–மல் 
இருப்–ப–தற்–காக அழனத்து   
முன்–நனற்–பாடு பணி–களும் 
மாவட்ட நிர்–வா–கத்–தால் 
நமற்–ககாள்–ளப்–பட்–டுள்–
ளது என்–ைார். அப்–நபாது   
கநடுஞ் –சா –ழைத் –துழை 
நகாட்ட கபாறி–ோ–ளர் 
சிவ–நசனா, கபாதுப்–ப–ணித்–
துழை   கசேற்–கபா–றி–ோ–ளர்  
ந�ாபனா,  விழுப்–பு–ரம் 
வரு–வாய் நகாட்–டாட்–சி–ேர் 

ரவிச்–சந்–தி–ரன்,   நக–ராட்சி 
ஆழண–ேர்  சுநரந்–தி–ர�ா, 
விழுப்–பு–ரம் தாசில்–தார்    

ஆனந்–த–கு–மார்  உள்–ளிட்ட 
அதி–கா–ரி–கள் உட–னி–ருந்–த–
னர்.

ஆற்–றுப்–ப–கு–தி–களுக்கு  
குழந்–தை–கதை அனுப்–பக்–கூ–டாது

ஆட்–சி–யர் ம�ோகன் கூறு–கக–யில், நகர பகு–தி–க–ளில் 
உள்ள கழி–வு–நீர் கோல்–வோய்–க–ளில் டீகப், பி்ளோஸ்–டிக் 
போட்–டில் மபோன்்ற பபோருட்–கக்ள மபோடக்–கூ–டோது  என்று    
அறி–வுத்–தப்–பட்–டுள–்ளது. �கைக்கோலம் என்–ப–தோல்   பபோது–
�க்–கள கூடு–தல் கவ–ன–�ோக இருக்க மவண்–டும். �கை–நீர் 
வடி–கோல் ஓகட ககர  ஓர–�ோக  குடி–யி–ருப்–பில்  வசிக்–கும் 
�க்–கள மிக கவ–ன–�ோக இருக்க மவண்–டும்.  ஓகட–யில்  
�கை–நீர் வரத்து அதி–க–�ோ–கும் பட்–சத்–தில் அரு–கில் 
உள்ள நிவோ–ரண  முகோ–மிற்கு  பசன்று தங்–கிக் பகோள்ள 
மவண்–டும் என பதரி–விக்–கப்–பட்–டுள–்ளது.பதோடர்ந்து   த்ள–
வோ–னூர் அகணக்–கட்டு சீர–க�க்–கும் பணி–யிகன மநரில் 
போர்–கவ–யிட்டு ஆய்வு   பசய்–யப்–பட்–டது. கடந்த �கை 
பவள–்ளத்–தில் போலம் மசத–�–கடந்–தது. எனமவ தற்–மபோது   
�கை–க்கோ–லம் என்–ப–தோல் ஆற்று தண்–ணீர் ககர ஓரங்–க–
ளில் பசல்–லோ–�ல்  ஆற்–றின்   நடுப்–ப–கு–தி–யில் பசல்–லும்–ப–டி–
யோ–க–வும் ககர ஓரம் அரிப்பு ஏற்–ப–டோ–�ல்   போது–கோத்–தி–டும் 
வகக–யி–லும் நட–வ–டிக்கக ம�ற்–பகோள–்ளப்–பட்–டுள–்ளது. 
பபோதுப்–ப–ணித்–துக்ற    நீர்–வ்ள ஆதோர அக�ப்பு துக்ற 
�ற்–றும் ஊரக வ்ளர்ச்சி துக்ற–க–ளில் �ணல்  மூட்–கட–
கள, சவுக்கு கட்–கட–கள �ற்–றும் கருங்–கற்–கள தயோர்–நி–
கல–யில்  கவக்–கப்–பட்–டுள–்ளன.   மபரி–டர் கோலங்–க–ளில் 
அவ–ச–ர–கோல மதகவக்கு பயன்–ப–டுத்–தும் வித–�ோக 3000 
உப–க–ர–ணங்–கள   தயோர்–நி–கல–யில் கவக்–கப்–பட்–டுள–்ளன. 
இந்–திய வோனிகல ஆய்வு க�யம்  கன–�கை   அறி–விப்பு 
பவளி–யிட்–டுள–்ள–தோல் கட–மலோர பகு–தி–க–ளில் வசித்து வரும் 
�க்–கள   போது–கோப்–போக இருப்–ப–மதோடு, மீன–வர்–கள கட–
லுக்கு பசல்ல மவண்–டோம் என   அறி–வு–றுத்–தப்–ப–டு–தி–்றது. 
ம�லும் பபோது–�க்–கள ஆற்–றில் இ்றங்–கமவோ குளிக்–கமவோ   
கூடோது. குைந்–கத–கக்ள ஆற்று பகு–தி–களுக்கு பசல்–ல–
வி–ட–�ோல் பபற்–ம்றோர்–கள   கவ–ன–�ோக போர்த்–துக் பகோள்ள 
மவண்–டும் என்–்றோர்.

f	விழுப்–பு–ரம் திரு.வி.க. சாலை–யில்  மலை–நீர் வடி–கால் பணிலை ஆட்–சி–ைர் மமாகன் 
பார்–லவ–யிட்டு ஆய்வு சசய்–தார். அரு–கில் நக–ராட்சி ஆலை–ைர் சுமரந்–தி–ரஷா.

தனிைகார் பள்ளி கலவர வழக்கு

மேலும் ஒருவர் குண்டர் 
சட்டத்தில் கைது
கள்–ளக்–கு–றிச்சி, நவ. 3: கள்–
ளக்–கு–றிச்சி  மாவட்–டம் சின்–
ன–நச–ைம் அரு–கில் உள்ள 
கனி–ோ–மூர் தனி–ோர் பள்–ளி–
யில் கடந்த ஜூழை  மாதம் 
13 ம்நததி அந்த பள்–ளி–யின் 
விடு–தி–யில் தங்கி படித்த 
மாணவி மதி  மர்–ம–மான 
முழை–யில் உயி–ரி–ழந்–தார். 
இத–ழன–ே–டுத்து ஜூழை 17 
ம்நததி அந்த மாண–விக்கு  
நீதி–நகட்டு சிை அழமப்–
பி–னர் நபாரா–டி–ே–நபாது 
கை–வ–ர–மாக மாறி–ேது. அப்–
நபாது நபாலீஸ்  வாக–னம் 
மற்–றும் பள்ளி நபருந்–து–கள் 
உழடத்து நசதப்–ப–டுத்தி 
தீழவத்து  எரிக்–கப்–பட்–டன. 

நமலும் பள்ளி 
மாண–வர்–க–ளின் 
சான்று, அலு–வ–
ைக கரக்–கார்டு 
தீழவத்து  எரிக்–
க ப் – ப ட் – ட ன . 
நமலும் நபாலீ–
சார் மீது கற்–கழள 
வீசி –னர். இந்த 
கை–வர  வழக்–கில் 
ஈடுப்–பட்–ட –வர் –
கள் மீது சின்–ன–நச–
ைம் நபாலீ–சார் 
வழக்கு பதிவு கசய்–த–னர்.  
அதில் சின்–ன–நச–ைம் நபாலீ–
சார் மற்–றும் சிைப்பு புை–
னாய்வு குழு நபாலீ–சார்  
இது–வழர 500க்கும் நமற்–
பட்ட நபர்–கழள ழகது 
கசய்து சிழை–யில் அழடத்–
துள்–ள–னர்.  அதில் சிறு–வர் 
மற்–றும் பள்ளி மாண–வர்–
கள் ஜாமீ–னில் கவளி–யில் 
வந்–துள்–ள–னர்.      

இந்–நி–ழை–யில் சின்–ன–
நச–ைம் அடுத்த எலி–ேத்–
தூர் கிரா–மத்ழத நசர்ந்த  
துருப்–பு –கா –ரண் மகன் 
ராஜீவ்–காந்தி(41) என்–ப–வர் 
காவல்–துழை மீது கற்–கழள 
வீசி  தாக்–கி–ே–தாக வழக்கு 
பதிவு கசய்து ழகது 
கசய்து ஏற்–க–னநவ சிழை–
யில்  அழடக்–கப்–பட்–டுள்–

ள–பார். இவர் 
க வ ளி – யி ல் 
வந்–தால் இது–
நபான்நை பை 
சட்–ட–வி–நராத  
கசேல்–க –ளில் 
ஈடு –ப –டு –வார் 
என் – ப – த ா ல் 
ராஜீவ் – க ா ந் –
திழே ஓராண்டு 
கு ண் – ட ர் 
தடுப்பு  சட்–
டத் –தின் கீழ 

ழகது கசய்து நட–வ–டிக்ழக 
எடுக்க நவண்டி கள்–ளக்–
கு–றிச்சி எஸ்பி பக–ை–வன் 
பரிந் –து –ழர –யின் நபரில் 
ராஜீவ்–காந்–திழே  ஓராண்டு 
குண்–டர் தடுப்பு சட்–டத்–தின் 
கீழ சிழை–யில் அழடக்க 
நவண்டி  கள்–ளக்–கு–றிச்சி 
மாவட்ட ஆட்–சி–ேர் ஷர–
வன்–கு–மார் அதி–ர–டி–ோக 
உத்–த–ர–விட்–டார்.  அதன்–
படி ராஜீவ் –காந் –திழே 
சின்–ன–நச–ைம் நபாலீ–சார் 
கட–லூர் மத்–திே சிழை–யில்  
அழடத்–த–னர். 

பள்ளி கை–வர வழக்–
கில் இது–வழர கமாத்–தம் 
13 நபர்  குண்–டர் தடுப்பு 
சட்–டத்–தின் கீழ சிழை–யில் 
அழடக்–கப்–பட்–டுள்–ள–னர் 
என்–பது  குறிப்–பி–டத்–தக்–கது.     

f	ராஜீவ்–காந்தி

உளுந்தூர்்படழட அரு்க

வாலிபழர கத்தியால் கவடடிய 5 பபர மீது வைக்கு
உளுந்–தூர்–மபட்லடை, நவ.3: 
உ ளு ந் – தூ ர் – ந ப ட் ழட 
அருநக உள்ள களத்–தூர் 
கிரா–மத்ழத நசர்ந்–த –வர் 
நாக–ரா –ஜன் மகன் விக்–
நனஷ(27). இவர் நநற்று 
முன்–தி–னம் விவ–சாே நிைத்–
தில் டிராக்–டர் மூைம் உழவு 
ஓட்–டி –விட்டு வீட்–டிற்கு  
வந்து நின்று ககாண்டு 
இருந்–தார். 

அப்–நபாது அங்கு வந்த 
விஜ–ேங்–குப்–பம் கிரா–மத்ழத 
நசர்ந்த மகா–லிங்–கம் மகன் 
பிர–சாந்த் மற்–றும் அவ–ரு–
டன் ஆட்–நடா–வில் வந்த 
4 நபர் அசிங்–க–மாக திட்டி 
கத்–தி–ோல் சர–மா–ரி–ோக 
கவட்டி உள்–ள–னர். 

இதில்  படு – க ா – ே ம் 
அழடந்த  விக் – நனஷ  
விழுப்–பு–ரம் முண்–டி–ேம்–

பாக்–கம் அரசு மருத்–த–வ–ம–
ழன–யில் நசர்க்–கப்–பட்டு 
சிகிச்ழச கபற்று வரு–கி–ைார். 

இந்த சம்–ப–வம் குறித்து 
திரு–நா –வ –லூர் காவல்–நி –
ழை –ேத் –தில் விக் –நனஷ 
க க ாடு த் த  பு க ா – ரின் 
நபரில் இன்ஸ்–கபக்–டர்  
அநசா–கன் 5 நபர் மீதும் 
வழக்கு பதிந்து நதடி வரு–
கி–ைார்.

வட்டடாடசியர் அலுவலைத்தில் 
ஆடசியர் திடீர் ஆய்வு
உளுந்–தூர்–மபட்லடை,  நவ.3: 
உளுந்–தூர்–நபட்ழட வட்–
டாட்–சி–ேர்  அலு–வ–ை–கத்–
தில் மாவட்ட ஆட்–சி–ேர் 
ஷர –வன்–கு –மார் நநற்று 
ஆய்வு நமற்–ககாண்–டார்.  
அப்–நபாது வரு–வாய்–து–ழை–
யின் கீழ கபாது–மக்–களுக்கு 
வழங்–கப்–ப–டும்  அழனத்து 
வித–மான சான்–று–க–ளின் 
தற்–நபா–ழதே நிழை மற்–
றும் நிைம் அள–வீடு கசய்ே 
மனு  ககாடுத்–த–வர்–களுக்கு 
விழரந்து நிை அள–வீடு பணி–
கழள முடிக்க நவண்–டும் 
என  கூறி–னார். இந்த ஆய்–
வின் நபாது மாவட்ட வரு–
வாய் அலு–வ–ைர் விஜய்–பாபு,  
வரு–வாய் நகாட்–டாட்–சி–ேர் 
நோக–நஜாதி,  தாசில்–தார்  
மணி–நம–கழை மண்–டை 

துழண வட்–டாட்–சி–ேர்–கள் 
தவ–மணி, பாண்–டி–ேன், 
விஜோ, சார்  அள–ழவ–
ேர் நதவ–ராஜ் உள்–ளிட்–ட–
வர்–கள் உடன் இருந்–த–னர். 
இதழன கதாடர்ந்து  உளுந்–
தூர்–நபட்ழட நக–ரப்–ப–கு–தி–

யில் நக–ராட்சி அலு–வ–ை–கம் 
கட்–டு–வ–தற்–கான இடம்,  
நபருந்து நிழை–ேம் மற்–
றும் நபருந்து நிழற்–குழட 
அழமே உள்ள இடங்–கழள  
பார்–ழவ–யிட்டு ஆய்வு கசய்–
தார்.

f	உளுந்–தூர்–மபட்லடை வட்–டைாட்–சி–ைர் அலு–வ–ை–கத்–தில்  
ஆட்–சி–ைர் ஷர–வன்–கு–மார் ஆய்வு சசய்–தார்.

பருவேகைகய எதிர்்ைடாள்ள  
தயடார் நிகலயில் மீடபு பணிைள குழு 
தீயணைப்பு துணை இயக்குனர் மேட்டி

ம ரக் – க ா –ைம் ,  நவ .  3 :  
வட–கி–ழக்கு பருவ மழழழே 
எதிர்–ககாள்ள மீட்பு பணி–
கள் குழு–வி–னர் தோர் நிழை–
யில் உள்–ள–தாக மாநிை தீே–
ழணப்பு, மீட்பு பணி–கள் 
துழை இேக்–கு–னர் கூறி–னார்.

தமி–ழ–கத்–தில்  கடந்த 
சிை நாட்–க–ளாக பரு–வ–மழழ 
ககாட்டி தீர்த்து வரு–கி–ைது. 

இந்–நி–ழை–யில் விழுப்–பு–ரம்  
மாவட்–டத்–தில் கடற்–க–ழர–
நோ –ரம் அழமந்–துள்ள 
மரக்–கா –ணம் பகு–தி–யில் 
பருவ  மழழ–ோல் ஏற்–ப–டும் 
நசதங்–கழள தடுக்க தமி–ழக 
அரசு சார்–பில் அழனத்து 
முன்–கனச்–ச–ரிக்ழக நட–வ–
டிக் –ழக –க –ழள–யும் நமற் –
ககாண்டு வரு–கின்–ை–னர். 

இந்–நி–ழை–யில் மாநிை  தீே–
ழணப்பு மற்–றும் மீட்பு 
பணி–கள் துழை இேக்–கு–னர் 
ரவி, மரக்–கா–ணம் பகு–தி–யில்  
ஏற்–பாடு கசய்–ேப்–பட்–டுள்ள 
மீட்பு பணி–கள் குறித்த விவ–
ரங்–கழள நநரில் பார்–ழவ–
யிட்டு  ஆய்வு கசய்–தார்.

கதாடர்ந்து இேக்–கு–னர் 
ரவி கூறு–ழக–யில், தமி–ழ–கத்–
தில் வட–கி–ழக்கு பரு–வ–ம–ழழ–
ோல் ஏற்–ப–டும் நசதங்–கழள 
தடுக்க முதல்–வர் மு.க.ஸ்டா–
லின் உத்–த–ர–வின் நபரில்  
தீே–ழணப்பு மற்–றும் மீட்பு 
பணி–கள் துழை சார்–பில் 
கட–நைார மாவட்–டங்–க–ளில்  
அழனத்து ஏற்–பா–டு–களும் 
கசய்–ேப்–பட்–டுள்–ளது. இநத–
நபால் மரக்–கா–ணம் பகு–தி–யி–
லும்  பருவ மழழழே எதிர்–
ககாள்ள மீட்பு பணி–கள் 
குழு–வி–னர் தோர் நிழை–யில் 
உள்–ள–னர். கதாடர்ந்து கட–
லூர் உள்–ளிட்ட கட–நைார 
மாவட்–டங்–க–ளில்  ஆய்வு 
கசய்ே உள்–நளன் என்–ைார். 
அப்–நபாது தீே–ழணப்–புத்–
துழை, மீட்பு பணி–கள் துழை 
அதி–கா–ரி–கள், வீரர்–கள் உட–
னி–ருந்–த–னர்

f	மரக் –கா –ைத் –தில் வடை –கி –ைக்கு பருவ மலைலை  
எதிர் –சகாள்ள  மீட்பு பணி–கள் துலை சார் –பில்  
சசய்–ைப்–பட்–டுள்ள முன்–செச்–ச–ரிக்லக  நடை–வ–டிக்–லக–கலள 
மாநிை தீை–லைப்பு, மீட்பு பணி–கள் துலை இைக்–கு–ெர்  
ரவி ஆய்வு சசய்–தார்.

இன்று

அதிகபட்சம் குதைந்ைபட்சம்

28.0 C / 82.4 F 22.0 C / 82.4 F

நாதை

அதிகபட்சம் குதைந்ைபட்சம்

28.0 C / 82.4 F 23.0 C / 73.4 Fவானிலை இன்று மதழ  
பபய்–யும்.

ெயிர்கழள ொதுகாக்க 
முனபனசெரிக்ழக ேடவடிக்ழக

ஆட்நடாவில் பெனறு வழிப்ெறி, 
பகாழை பவறித் ்தாக்கு்தல்14 15பக்கம் பக்கம்

இ

நா
த

ள

ந்

	சுெகிருது வருடம் ஐப்ெசி மா்தம் 17-ம் ோள். 
  வியாைக்கிைழம. வளர்பிழை.
	திதி : ்தெமி இரவு 7.30 மணி வழர; அ்தன பிைகு ஏகா்தசி.
	ேட்ெத்திரம் : ெ்தயம் இரவு 12.48 மணி வழர; அ்தன பிைகு பூரட்டாதி.
	நயாகம் : மரண நயாகம். 
	ேல்ை நேரம் : காழை 10.30 - 11.00 மணி வழர.
	ராகு காைம் : மதியம் 1.30 - 3.00 மணி வழர.
	எமகண்டம் : காழை 6.00 - 7.30 மணி வழர.
	ெந்திராஷடமம் : ஆயில்யம்.
	சூைம் : ப்தற்கு; ெரிகாரம் : ழ்தைம்.

கபக்கிலிருந்து கீமை 
விழுந்த ் பண பலி
சங் –க – ரா –பு – ரம், நவ. 3 : 
சங்–க –ரா –பு –ரம் அடுத்த 
மூக்–க–னூர் கிரா–மத்–ழதச் 
நசர்ந்த சின்–னப்–ழப–ேன் 
மழனவி சார–தாம்–பாள் 
(65). இவ–ருக்கு உடல்–
நிழை சரி–யில்–ைா–த–தால் 
கடந்த மாதம் 26ம் நததி 
இரு–சக்–கர வாக–னத்–தில் 
சங்–க–ரா–பு–ரம் அரசு மருத்–
து–வ–ம–ழனக்கு அழழத்து 
கசல்ை இருந்த நிழை–யில் 
நமாட்–டார் ழசக்–கி–ளில் 

ஏறும்–நபாநத கீநழ தவறி 
விழுந்–தார். தழை–யில் 
நைசான காே–ம–ழடந்த 
அவழர நசைம் அரசு 
மருத் –து –வ –ம –ழன –யில் 
நசர்த்–த–னர். அங்கு அவர் 
சிகிச்ழச பை–னின்றி இைந்–
தார். இது–கு–றித்து அவ–ரது 
மகன் கண்–ணன் ககாடுத்த 
புகா–ரின் நபரில் சங்–க–ரா–
பு–ரம் நபாலீ–சார் வழக்கு 
பதிவு கசய்து விசா–ரழண 
நடத்தி வரு–கின்–ை–னர்.

இயங்குதள ஏலம் எங்்கள் ஏல மு்கமை ஆக்சன் மை்கர் இமையதளத்தில் (URL இணைப்பு- https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/) 
நைத்தப்படும். அைைானதாரர்்கள்/அறிவிக்கப்படுவ�ார் 17 நவம்பர், 2022 மாணை 05.00 மணிக்கு முன்பு �மர மைாத்த நிலும�்கமள 
வைறம்காண்டு �ட்டியுைன் ம்சலுத்த ஒரு ்கமைசி �ாய்பபு �ழங்்கப்படுகிறது இல்மலமயனில் இநத ்கைனீட்டுச் ம்சாத்து்கள் வைறகூறிய 
அட்ை�மைப்படி விற்பமன ம்சய்யப்படும்.
எதிர்வநாககும் ஏலதாரர்(்கள்) ஐசிஐசிஐ வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனம லிமிடெட், 2வது தளம, டசௌ்பர்ணிகா பிளாசா, ஓமலூர் பிரதான சாணை, 
சசைம-636009 இைத்தில் 17 நவம்பர், 2022 மாணை 04.00 மணி அல்லது அதறகு முன்பு முன்ம�பபுத்மதாம்க (EMD) RTGS/ வ்கட்பு 
�மரவ�ாமல (DD) (நிரல் உ ்காண்்க) ்சைர்பபிக்கலாம். எதிர்வநாககும் ஏலதாரர்(்கள்) வைறகுறிபபிட்ை ்காலத்தின்்படி தங்்கள் ஒப்பநதபபுள்ளிமய 
்சைர்பபிக்க இயலவில்மல எனில் ஒப்பநதபபுள்ளி ஆ�ைங்்களின் ம்கமயாப்பமிட்ை பிரதியானது ஐசிஐசிஐ வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனம 
லிமிடெட், 2வது தளம, டசௌ்பர்ணிகா பிளாசா, ஓமலூர் பிரதான சாணை, சசைம-636009 இைத்தில் 17 நவம்பர், 2022 மாணை 05.00 
மணி அல்லது அதறகு முன்பு ்சைர்பபிக்கப்பைலாம் என்்பமத ்க�னத்தில் ம்காள்ளவும். முன்ம�பபுத்மதாம்க வ்கட்பு �மரவ�ாமல (DD) ஒரு 
வதசியையாக்கப்பட்ை/ அட்ை�மையிைப்பட்ை �ங்கியிலிருநது களளக்குறிச்சியில் ைாறறத்தக்க �ம்கயில் “ஐசிஐசிஐ வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனம 
லிமிடெட்-ஏைம” என்ற ம்பயரில் ம்பறப்பை வ�ண்டும்.
ம்சாத்து ்பார்ம�யிடுதல், ஏல விதிமுமற்கள் ைறறும் நி்பநதமன்கள் அல்லது ஒப்பநதபபுள்ளி்கள் ்சைர்பபித்தல் குறித்த அமனத்து வைறம்காண்டு 
்சநவத்கதீர்வு்களுககு, ஐசிஐசிஐ வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனம லிமிடெணெ 7021072869 இல் மதாைர்பு ம்காள்ளவும்.
அதி்காரபபூர்� அதி்காரி எநத வைறம்காண்டு ்காரைங்்கமளயும் மதரிவிக்காைல் ஏவதனும் அல்லது அமனத்து ஏலபபுள்ளி்கமளயும் நிரா்கரிக்க 
உரிமை ம்காண்டுள்ளார்.
விரி�ான விற்பமன விதிமுமற்கள் ைறறும் நி்பநதமன்களுககு, ்காண்்க https://www.icicihfc.com/

நாள : நவம்பர் 03, 2022
இெம : களளக்குறிச்சி

கார்்பசரட் அலுவைகம: ஐசிஐசிஐ வீட்டு�்சதி நிதி நிறு�னம் லிமிமைட், ஐசிஐசிஐ 
எச்எஃபசி ை�ர், அநவதரி-குர்லா ்சாமல, அநவதரி (கிழககு), மும்ம்ப-400059, இநதியா

கிணள அலுவைகம: 2�து தளம், ம்சௌ்பர்ணி்கா பிளா்சா, ஓைலூர் பிரதான ்சாமல, வ்சலம்-6360091
[விதி 8(6) விதிமுறைறை காணக]

அறைைாச் சைாத்துகள் விற்பறை அறிவிப்பு
்கைனீட்டுச் ம்சாத்து உரிமை (அைலாக்கம்) விதி்கள், 2002 இன் விதி 8(6) விதிமுமறயுைன் ்பத்திரையைாக்கல் ைறறும் நிதிச் ம்சாத்து்கமள 
ைறுசீரமைத்தல் வைலும் ்கைனீட்டுச் ம்சாத்து மீதான உரிமை அைலாக்கம் ்சட்ைம், 2002 கீழ் அம்சயாச் ம்சாத்து்கள் விற்பமனக்கான 
மின்-ஏலம் விற்பமன அறிவிபபு.
இதன்மூலம் ம்பாதுைக்களுககு ம்பாது�ா்க வைலும் ்கைன்தாரர்(்கள்) ைறறும் ஜாமீன்தாரர்(்கள்) ஆகிவயாருககு குறிபபிட்டு �ழங்்கப்படும் 
அறிவிப்பா�து ்கைனீட்டு ்கைனீநவதாரிைம் அைைானம் ம�க்கப்பட்ை/உரிமை அளிக்கப்பட்ை, ஐசிஐசிஐ வீட்டு�்சதி நிதி நிறு�னம் 
லிமிமைடின் அதி்காரபபூர்� அதி்காரியால் அணெயாளப்பூர்வ சுவாதீனம ம்சய்யப்பட்டிருககும் கீவழ வி�ரிக்கப்பட்ை அம்சயாச் 
ம்சாத்தானது இதன்கீழ் ம்காடுக்கப்பட்ை குறு வி�ரங்்களின்்படி “உள்ளது உள்ளவிைத்தில்”, “உள்ளது உள்ள�ாறு”, வைலும் “உள்ளது 
எதுவ�ா அது” அடிப்பமையில் விற்பமன ம்சய்யப்பைவுள்ளது.

வ. 
எண

(அ) (ஆ)

S சுநதர�தனம்
(்கைன்தாரர்)

்கைன் ்கைககு எண்
NHKLK00000825647

கடன்ாரர்(கள்)/ 
உ்ப கடன்ாரர்கள்/ 

ஜாமீன்ாரர்கள்/ ைடடப்பூர்வ 
வாரிசுகள் ச்பைர். கடன 

கணக்கு எண

ச்ரிந் வில்லஙகஙகள் 
ஏத்னுமிருந்ால அவறறுடன கூடிை 
கடனீடடுச் சைாத்து(கள்) விவரஙகள்

(இ)

்ச. எண் 165/17A, ்பட்ைா எண் 179, 
்பசுங்்காயைங்்கலம் ்சாமல, ்பத்ைா ந்கர், 

வ்க. ைாைைநதாள், தீயமைபபு நிமலயம் 
பின்புறம், ்கள்ளககுறிச்சி-606202.

நிலுறவத் 
ச்ாறக

(ஈ)

நிர்ணை விற்ல
முனறவப்புத் 
ச்ாறக

(உ)

சைாத்து 
்பார்றவயிடும் 
நாள் மறறும் 

தநரம்
(ஊ)

ஏ்லம் நாள் 
& தநரம்

(எ)

அதிகாரப்பூர்வ அதிகாரி
ஐசிஐசிஐ வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனம லிமிடெட்


