
நீலகிரி Kovai14 17.8.2022

f	குன்–னூர் ஆர்–செ–டின் மேல் பகுதி  முனீஸ்–வ–ரர் ராஜ–ரா–மஜஸ்–வரி அம்–ேன் ம�ாயி–லில் 21-ஆம்–ஆண்டு ெேத்–துவ 
�ஞ்சி �ளை–யம் திரு–விழா மேற்று ேளை–சபற்–றது. இளை–சயாட்டி ஆற்–றங்–�–ளர–யில் இருந்து �ர–�ம் எடுத்து வந்து �ஞ்சி 
வார்த்–ைல் நி�ழ்ச்சி ேளை–சபற்–றது.

சமத்துவ கஞ்சி களையம் திருவிழா

பள்ளிகள் இடையே நைந்த

கைப்பந்து, ைால்பந்து ப்பாட்டியில  
வெற்றி வ்பற்்றெரைளுக்கு ்பரிசு
ம�ாத்–ை–கிரி, ஆ�. 17:  க�ோத்–த–
கி–ரி–யில் க�ோட்–டரி கிளப் 
மற்–றும் ஹில்–க�ோர்ட் �ள்ளி 
இணைந்து நடத்–திய 11ம் 
ஆண்டு �ள்–ளி–�ளுக்–கி–ணட–
யோன ண�ப்–�ந்து மற்–றும் 
�ோல்–�ந்து க�ோட்–டி–�ள் 
நணட–ப�ற்–றன.

க�ோத்–த–கி–ரி–யில் க�ோட்–
டரி கிளப் மற்–றும் ஹில்–
க�ோர்ட் �ள்ளி இணைந்து 
நடத்–திய 11ம் ஆண்டு �ள்–
ளி–�ளுக்–கி–ணட–யோன ண�ப்–
�ந்து மற்–றும் �ோல்–�ந்து 
க�ோட்–டி–�ள் ஹில்–க�ோர்ட் 
�ள்ளி ணமதோ–னத்–தில் நணட–
ப�ற்–றன.

இப்–க�ோட்–டி–யில் நீல–
கிரி மோவட்–டத்–தில் இருந்து 
22க்கும் கமற்ப்–�ட்ட �ள்–ளி–
�ணள கேர்ந்த 19 வய–துக்கு 
கீழ், 17 வய–துக்கு கீழ் என 
ஆண், ப�ண்–�ளுக்கு என 
2 பிரி–வு–�–ளோ� க�ோட்–டி–�ள் 
நணட–ப�ற்–றன. 

இதில் பமோத்–தம் எட்டு 
இறுதி க�ோட்–டி–�ள் நணட–
ப�ற்ற நிணல–யில் 19 வய–
துக்கு கீழ் உள்ள ஆண்–�ள் 
பிரிவு ண�ப்–�ந்து க�ோட்–
டி–யில் கீழ் க�ோத்–த –கிரி 
அ�சு கமல்–நி–ணலப்–�ள்ளி 
மற்–றும் சி.எஸ்.ஐ �ள்–ளி–

�ள் கமோதின. இதில் கீழ் 
க�ோத்–த–கிரி அ�சு கமல்–நி–
ணலப்–�ள்ளி பவற்றி ப�ற்–
றது. ப�ண்–�ள் பிரி–வில் 
ஹில்–க�ோர்ட் �ள்ளி மற்–
றும் ம�ோத்மோ �ோந்தி �ள்–
ளி–�ள் கமோதின. இதில் 
ஹில்–க�ோர்ட் �ள்ளி பவற்றி 
ப�ற்–றது. 

17 வய–துக்கு கீழ் ண�ப்–
�ந்து இறுதி  க�ோட்–டி–யில் 
எச்.ஆர்.எம் �ள்ளி மற்–றும் 
புனித அந்–கதோ –னி–யோர் 
கேோலூர்–மட்–டம் �ள்–ளி–�ள் 
கமோதி–ய–தில் புனித அந்–
கதோ–னி–யோர் �ள்ளி அணி 
பவற்றி ப�ற்–றது. ப�ண்–�ள் 

பிரி–வில் எச்.ஆர்.எம் �ள்–ளி–
யும் விஸ்–வ–ேோந்தி �ள்–ளி–யும் 
கமோதிப–தில் எச்.ஆர்.எம் 
அணி பவற்றி ப�ற்–றது.

�ோல்–�ந்து க�ோட்–டி–யில் 
19 வய–துக்கு கீழ் ஆண்–�ள் 
பிரிவு இறுதி க�ோட்–டி–யில் 
ஹில்–க�ோர்ட் �ள்ளி மற்–றும் 
ஆல்�ோ ஜிக� �ள்ளி அணி–
�ள் கமோதின. 

இதில் ஆல்�ோ ஜிக� 
அணி பவற்றி ப�ற்–றது,. 
ப�ண்–�ள் பிரி–வில் நீல–
கிரி பமட்–ரிக் �ள்ளி மற்–
றும் ஹில்–க�ோர்ட் �ள்ளி 
அணி–�ள் கமோதின. இதில் 
ஹில்–க�ோர்ட் �ள்ளி பவற்றி 

ப�ற்–றது. 17 வய–துக்கு கீழ் 
�ோல்–�ந்து இறுதி க�ோட்–
டி–யில் ஆண்–�ள் பிரி–வில் 
ம�ோத்மோ �ோந்தி �ள்–ளி–
யும்,விஸ்–வ–ேோந்தி �ள்–ளி–யும் 
கமோதின இதில் ம�ோத்மோ 
�ோந்தி �ள்ளி பவற்றி ப�ற்–
றது.

ப�ண்–�ள் பிரி –வில் 
க�ோேப் �ள்ளி மற்–றும் 
ப�ஸ்ட் �ப்–ளிக் �ள்ளி 
கமோதி –ய –தில் க�ோேப் 
�ள்ளி பவற்றி ப�ற்–றது. 
ஹில்–க�ோர்ட் �ள்–ளி–யில் 
நணட–ப�ற்ற இப்–க�ோட்–டி–
யில் ஹில்–க�ோர்ட் �ள்ளி 
தோளோ–ளர் �விக்–கு–மோர், 
க�ோட்–டரி கிளப் �வர்–னர் 
இளங்–கு–ம–�ன் தணலணம 
ஏற்–றோர். எச்.ஆர்.எம் குழு 
தணல–வர் �ோக�ஷ் ேந்–தர் 
சிறப்பு விருந் –தி –ன –�ோ� 
�லந்து ப�ோண்டு க�ோட்–
டி–� –ளில் பவற்றி ப�ற்ற 
மோை–வர்–�ளுக்கு பவற்றி 
க�ோப்–ண�–�ள், �தக்–�ங்–�ள், 
ேோன்–றி–தழ்–�ணள வழங்–கி–
னோர். �ரி–ே–ளிப்பு விழோ–
விற்கு �ள்ளி முதல்–வர் 
ேந்–தியோ வ�–கவற்–றோர். இறு–
தி–யோ� �ள்–ளி–யின் துணை 
முதல்–வர் ஷப்னோ நன்றி 
கூறி–னோர்.

உப்பட்டி 
அஞ்சலகத்தில் 
வாடிக்கயாளரகள் 
்பாதிபபு
பந்–ை–லூர். ஜூன் 17:  �ந்–த–
லூர் தோலு�ோ உப்–�ட்டி  
�கு–தி–யில் உள்ள அஞ்–
ே–ல–�ம் மூலம் உப்–�ட்டி, 
புஞ்–ே–வ–யல், பநல்–லி–யோ–
ளம், ப�ோன்–னோனி, அம்–
மங்–�ோவு, கேலக்–குன்னு 
உள்–ளிட்ட �ல்–கவறு 
�கு–தி–�–ளில் வசிப்–க�ோர் 
�யன்–ப�ற்று வரு–கின்–ற–
னர். 

�டி–தங்–�ள் அனுப்–பு–
தல், �டி–தங்–�ள் ப�று–தல், 
சிறு கேமிப்பு �ைக்–கு–�ள், 
குழந்–ணத–�ள் கேமிப்பு 
�ைக் –கு – �ள் ,  �ள்ளி 
மோை–வர்–�ள் கேமிப்பு 
�ைக்–கு–�ள், அஞ்–ே–ல� 
�ோப்–பீடு என �ல–கவறு 
�ை வர்த்–த–ணன–ளும், 
�ைம் அனுப் –பு –தல் , 
பவளி–யூ–ரில் �ணி–பு–ரி –
கவோர் ப�ற்–கறோ–ருக்கு 
�ைம் அனுப்–பும் நிணல–
யில் �ைம் ப�று–தல், 
�திவு அஞ்–ேல், விண�வு 
அஞ்–ேல் என �ல்–கவறு 
கேணவ–�ள் ப�ற்–று–வ–ரு–
கின்–றோர்.

குறிப்–�ோ� சிலர் இன்–
னும் அஞ்–ே–ல–�ம் மூலகம 
ப�ன்–ஷன் �ைம் ப�ற்று 
வரு–கி–றோர்–�ள் வய–தோ–ன–
வர்–�ள் �ல–ரும் தங்–�ள் 
கேமிப்ண� அஞ்–ே–லத்–தில் 
ணவத்து ��ோ–ம–ரித்து வரு–
கின்–றோர்–�ள்.  கமலும் 
முக்–கிய ஆவ–ைங்–�–ளோன 
ஆதோர்  அட்ணட ப�று–
தல், வங்கி ஏடி–ஏம் �ோர்–
டு–�ள் வட்டி நண� ஏல 
அறி–விப்பு உள்–ளிட்ட முக்–
கிய த�–வல் �ரி–மோற்–றங்–
�ள் அஞ்–ே–ல–�ம் மூலகம 
நணட–ப�–று–கி–றது.

இந்–நி–ணல–யில் �டந்த 
சில நோட்–�–ளோ� வோடிக்–
ண�–யோ–ளர்–�ள் அஞ்–ே–ல–
�த் –திற்கு பேன் –றோல் 
எந் –த –வித �ணி–�ளும் 
நணட–ப�–று–வது இல்ணல. 
�ோ�–ைம் இணை–யத்–த–
ளம் குணற–�ோடு மற்–றும் 
கேமிப்பு �ைக்–கில் முணற–
க�–டு–�ள் நடந்–துள்–ள–தோ� 
பதரி–ய–வ–ரு–கி–றது. அத–
னோல் அஞ்–ேல் துணற 
மூலம்  குழு அணமத்து 
ஆய்வு கமற்–ப�ோண்டு வரு–
கின்–ற–னர். கேமிப்பு �ைக்–
கில் �ைம் பேலுத்–தி–ய–வர்–
�ள் �ைம் கிணடக்–குமோ 
என்று அச்–ேத்–தில் உள்–ள–
னர் அத–னோல் வோடிக்–
ண�–யோ–ளர்–�ள் கேணவ 
�ோதிக்–�ப்–�ட்–டுள்–ள–தோ� 
ப�ோது–மக் –�ள் பு�ோர் 
பதரி–வித்–துள்–ள–னர்.

ஊட்டி புனித ப�ாட்்சராக்கினி  
பதொலயத்தின் 184ெது ஆண்டு விழா

ஊட்டி, ஆ�. 17: ஊட்டி 
புனித கமோட்–ே–�ோக்–கினி 
ஆல–யத்–தின் 184வது 
ஆண்டு விழோ மி� சிறப்–
�ோ� நணட–ப�ற்–றது.

ஊட்டி அரு –க� –
யுள்ள கமரிஸ் ஹில் 
�கு–தி–யில் புனித கமோட்–
ே –�ோக் –கின ஆல–யம் 
உள்–ளது. இங்கு 184வது 
ஆண்டு விழோ �டந்த 
7 ஆம் கததி ப�ோடி–
கயற்–றத்–து–டன் துவங்–
கி–யது. நோள் கதோறும் 
மோணல ப��–மோணல 
நவ–நோள் திருப்–�லி மற்–
றும் சிறப்பு மணற–யுண� 
நணடப்–ப�ற்–றது. 

15ம் கததி �ங்–கின் 
ஆண்டு திரு–வி–ழோ–வோன 
அன்ணன மரி–யோ–ளின் 
விண்–கைற்பு நோள் சிறப்–
பிக்–�ப்–�ட்–டது. �ோணல 
சிறப்பு திருப்–�லி �ோதி–
ரி–யோர்–�ள் அணடக்–�–
லம் அமிர் –த – �ோஜ் , 
ப�ன–டிக்ட் ஆகி–கயோர் 
தணல–ணம–யில் நடந்–தது. 
�ோணல 9 மணிக்கு மணற 
மோவட்ட முதன்ணம 
குரு கிறிஸ்–கடோ –�ர் 
லோ�ன்ஸ் தணலணம 
வ கி த்து  இண ே – ய –
மது �ோடல் குறுந்–த –
�ட்ணட பவளிட்–டோர். 
பதோடர்ந்து, கூட்டு 
திருப்–�லி முதன்ணம 
குரு கிறிஸ்–கடோ –�ர் 
லோ�ன்ஸ் தணல–ணம–
யில் நடந்–தது. 

�ங்கு குரு பேல்–வ–
நோ–தன், மணற–மோ–வட்ட  

f	ஊட்டி மேரிஸ்–ஹில் பகு–தி–யில் மோட்–ெ–ராக்–கினி மைவா–ல–யத்–தில் 184வது விழா  
விேர்–ளெ–யா� ேைந்–ைது.

பசுநய்தயிடைக்கு குடைந்தபட்ச விடை யகடடு

சிறு குறு விவசாயிகள் விளைவில் 
உண்ாவிைத ப�ாைாட்டம் ந்டத்த முடிவு
குன்–னூர், ஆ�. 17:  நீல–கிரி 
மோவட்–டத்–தில் �சுந்–கத–
யி–ணலக்கு குணறந்–த–�ட்ே 
விணலணய நிர் –ை –யம் 
பேய்ய க�ோரி சிறு குறு 
விவ–ேோ–யி–�ள் விண�–வில் 
உண்–ைோ–வி–�த க�ோ�ோட்–
டத்–தில் ஈடு–�ட க�ோவ–தோ� 
அறி–வித்–துள்–ள–னர்.

நீல–கி–ரி–யில் கதயி–ணலக்கு 
உரிய விணல கிணடக்–� –
வில்ணல என சிறு, குறு 
விவ–ேோ–யி–�ள் �ல்–கவறு 
க�ோ�ோட்–டத்–தில் ஈடு–�ட்டு 
வந்–த–னர். இந்த நிணல–யில் 
பதன்–னிந்–திய கதயிணல 
வோரிய பேயல் இயக்–கு–னர் 
முத்–துக்–கு–மோர் விவ–ேோ–யி–
�ளு–டன் ஆகலோ–ேணன 
நடத்தி உரிய முணற–யில் 
நட–வ–டிக்ண� எடுப்–�–தோ� 
உறுதி அளித்–தி–ருந்–தோர். 
ஆனோல் இது நோள் வண� 

எவ்–வித நட–வ–டிக்–ண�–யும் 
எடுக்–�–வில்ணல. 

இத–னோல் �சுந்–கத–யிணல 
கிகலோ–விற்கு 7 ரூ�ோய் மட்–
டுகம கிணடப்–�–தோல் சிறு 
மற்–றும் குறு விவ–ேோ–யி–�ள் 

�வணல அணடந்–துள்–ள–னர். 
இந்த நிணல–யில் மணல 
மோவட்ட சிறு குறு விவ–
ேோ–யி–�ள் ேங்� தணல–வர் 
தும்–பூர் க�ோ�ன், ப�ோது 
பேய–லோ–ளர் குல்லோ �வு–டர்.

துணை தணல–வர் மூர்த்தி, 
�ண்–ைன், ேதீஸ் ப�ள்–ளன் 
மற்–றும் பேய–லோ–ளர்–�ள் 
ேண்–மு–�ம், ப�ய்–�–கைஷ் 
ஆகி–கயோர் கநற்று குன்–னூ–
�ல் உள்ள பதன்–னிந்–திய 

வோரிய அலு–வ–ல–�த்ணத திடீ–
ப�ன முற்–று–ண�–யிட்–ட–னர். 

அப்–க�ோது அவர்–�ள் 
கூறி–ய –தோ –வது: �சுந் –கத –
யி–ணலக்கு பதன்–னிந்–திய 
கதயிணல வோரி–யம் குணறந்–த–
�ட்ே விணலணய நிர்–ை–
யம் பேய்ய கவண்–டும். 
அதற்–�ோ� எவ்–வி–த–மோன 
க�ோ�ோட்–டத்–தி–லும் ஈடு–�ட 
தயோ–�ோ� உள்–களோம். 

�சுந்–கத–யி–ணலக்கு உரிய 
விணல நிர்–ை–யிக்� க�ோரி 
வரும் நோட்–�–ளில் சிறு, குறு 
விவ–ேோ–யி–�ள் பதன்–னிந்–திய 
கதயிணல வோரி–யம் முன்பு  
உண்–ைோ–வி–�த க�ோ�ோட்–
டத்–தில் ஈடு–�ட உள்–களோம், 
என பதரி–வித்–த–னர்.

இவர்–�–ளின் திடீர் முற்–
றுண� க�ோ�ோட்–டத்–தோல் 
அப்–�–கு–தி–யில் ��–�–�ப்பு 
ஏற்–�ட்–டது.

f	பசுந்–மை–யி–ளலக்கு குளறந்–ை–பட்ெ விளலளய நிர்–ண–யிக்� ம�ாரி சிறு குறு விவ–ொ–யி–�ள் 
குன்–னூ–ரில் உள்ை சைன்–னிந்–திய மையிளல வாரிய அலு–வ–ல–�த்ளை முற்–று–ள�–யிட்–ை–னர்.
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மோவட்–டத்–தில் �டந்த 
வோ�ம் ப�ய்த மணழ–யோல், 
2 ஏக்–�ர் ��ப்–�–ள–வி–லோன 
கதயிணல கதோட் –டம் 
மற்–றும் மணல �ோய்–�றி 
கதோட்–டங்–�ள் �ோதிக்–�ப்–
�ட்–டுள்–ள–தோ� கதோட்–
டக்–�–ணலத்–து–ணற–யி–னர் 
பதரி–வித்–த–னர். 

நீல–கிரி மோவட்–டத்–தில் 
ஊட்டி, கூட–லூர், �ந்–த–
லூர் மற்–றும் குந்தோ வட்–
டோ–�ங்–�ளுக்–குட்–�ட்ட 
�கு–தி–�–ளில் �டந்த ஒரு 
மோதத் –திற்கு கமலோ� 
மணழ ப�ய்து வந்–தது. 
கூட–லூர் மற்–றும் �ந்–த–
லூர் �கு–தி–� –ளில் �ன 
மணழ ப�ய்–தது. ஊட்டி 
மற்–றும் குந்தோ வட்–டோ–�ங்–
�ளுக்–குட்–�ட்ட �கு–தி–�–
ளில் �ோற்–று–டன் கூடிய 
மணழ ப�ய்–தது. இத–னோல், 
கதயிணல கதோட்–டங்–�ள் 
மற்–றும் மணல �ோய்–�றி 
கதோட்–டங்–�–ளில் தண்–
ணீர் கதங்கி நிற்–�து மற்–
றும் மண் ேரிவு ஏற்–�–டு–

வது க�ோன்ற �ோதிப்–பு–�ள் 
ஏற்–�ட்–டன. கூட–லூர் மற்–
றும் �ந்–த–லூர் �கு–தி–�–ளில் 
�ன மணழ ப�ய்–த–தோல் 
தோழ்–வோன �கு–தி–�–ளில் 
உள்ள விவ–ேோய நிலங்–�ள் 
தண்–ணீ–ரில் மூழ்–கின.

இத–னோல், அங்கு �யி–
ரி–டப்–�ட்–டி–ருந்த வோணழ, 
பநல் மற் –றும் இஞ்சி 
க�ோன்ற �யிர்–�ள் �ோதிக்–
�ப்–�ட்–டன. �டந்த ஒரு 
மோத–மோ� ப�ய்த மணழ–
யின் �ோ�–ை–மோ� ஊட்டி 
மற்–றும் குந்தோ தோலு–�ோ–
விற்–குட்–�ட்ட �கு–தி–�–ளில் 
இரு ஏக்–�ர் கதயிணல 
கதோட்–டம், ஒன்–றண� ஏக்–
�ர் விவ–ேோய நிலங்–�ள் 
�ோதிக்–�ப்–�ட்–டுள்–ளது. 
கமலும், கூட–லூர் �கு–தி–
யில் சுமோர் ஒரு ஏக்–�ர் 
��ப்–�–ள–வி–லோன வோணழ 
�ோதித்–துள்–ளது. கமலும், 
1.7 ஏக்–�ர் ��ப்–�–ள–வில் 
விவ–ேோய நிலங்–�–ளில் தண்–
ணீர் கதங்–கி–ய–தோல், பநல் 
மற்–றும் இஞ்சி க�ோன்ற 
�யிர்–�ள் �ோதிக்–�ப்–�ட்–

டுள்–ளன. கதோட்–டக்–�–
ணலத்–துணற அதி–�ோ–ரி–�ள் 
கூறு–ண�–யில், இம்–முணற 
நீல–கிரி மோவட்–டத்–தில் 
ப�ய்த மணழ–யோல் விவ–
ேோய நிலங்–�ள் மற்–றும் 
கதயிணல கதோட்–டங்–�ள் 
ப�ரிய அள–வில் �ோதிக்–
�ப்–�–ட–வில்ணல. ஒரு சில 
�கு–தி –� –ளில் கலேோன 
�ோதிப்பு மட்–டுகம ஏற்–�ட்–
டது. ஊட்டி வட்–டோ–�த்–
தில் சுமோர் 2 ஏக்–�ர் ��ப்–
�–ள–வி–லோன கதயிணல 
கதோட்–டம் �ோதிக்–�ப்–�ட்–
டுள்–ளது. அகத–க�ோல், 
எம–�ோல்டு �கு–தி–யில் ஒரு 
ஏக்–�ர் ��ப்–�–ள–வி–லோன 
க��ட் கதோட்–டம், அண� 
ஏக்–�ர் ��ப்–�–ள–வி–லோன 
பீட்–ரூட் கதோட்–டம் �ோதிக்–
�ப்–�ட்–டது. 

கூட–லூர் �கு–தி–யில் 
0.85 பெக்–டர், 0.60, 1.79 
பெக்–டர் ��ப்–�–ள–வி–
லோன வோணழத் கதோட்–
டம், பநல் மற்–றும் இஞ்சி 
�யிர்–�ள் �ோதிக்–�ப்–�ட்–
டுள்–ளன, என்–ற–னர்.

�ைக் –�ோ –ளர் ஸ்டீ –�ன் 
லோேர், க�ோேப் �ள்–ளி–
யின் தணலணம ஆசி–ரி–யர் 
பவன்ஸ்–லஸ் ஆர்–தர், ஆய–
ரின் பேய–லர் அந்–கதோணி 
�ோஜ், பி�ோங்–கி–ளின் ஆகி–
கயோர் �லந்து ப�ோண்–ட–னர். 
மதி–யம் 3 மணிக்கு அசிக�ோ 
தணல–ணம–யில் மணல–யோள 
திருப்–�லி நணட ப�ற்–றது. 
மோணல சிறப்பு திருப்–�–லிக்கு 
பின் கதர் �வனி நணட ப�ற்–
றது. கமரிஸ்–ஹில் �கு–தி–யில் 
நடந்த இந்த கதர் �வ–னிணய 
அணனத்து மக்–�ளும் �ண்டு 
�சித்–த–னர். 

மத நல்–லி–ைக்� குழு–வி–
னர் கிருஷ்–ைன், ந�� மன்ற 
தணலவி வோணீஸ்–வரி கதர் 

�வ–னி–யில் �லந்து ப�ோண்–
டோர். முன்–ன–தோ� ந�� மன்ற 
உறுப்–பி–னர் பிகளோ–ரினோ 
மோர்ட்–டின் முயற்–சி–யில் ந�–
�ோட்சி தூய்ணம �ணி–யோ–ளர்–
�ள் ஆலய வளோ–�ம் மற்–றும் 
அன்–ணன–யின் கதர் பேன்ற 
�ோணதணய சுத்–தம் பேய்–த–
னர். விழோ–விற்–�ோன ஏற்–�ோ–
டு–�ணள �ங்கு குரு பேல்–வ–நோ–
தன், உதவி �ங்கு குருக்–�ள் 
க�ோேப், பிப�டி மற்–றும் 
�ங்கு க��ணவ குழு பேய்–
தி–ருந்–த–னர். ப�ோக�ோனோ 
பதோற்–றுக்கு பின் இ�ண்டு 
ஆண்–டு–�ளுக்கு பின் நணட 
ப�ரும் இந்த ஆல–யத்–தின் 
திரு–வி–ழோணவ �ோை ஏ�ோ–ள–
மோன மக்–�ள் குவிந்–த–னர். 

கைந்த வாரம் பபய்த கன மடையில்

2 ஏக்ைர பதயிகல பதாட்்டம் ்பாதிபபு
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மோவட்–டத்–தில் ஆண்டு 
கதோறும் �ூன் மோதம் 
துவங்கி இரு மோதங்–�ள் 
பதன்–கமற்கு �ரு–வ–மணழ 
ப�ய்–யும். இச்–ே–ம–யங்–�–ளில் 
�லத்த சூறோ–வளி �ோற்–று–
டன் கூடிய மணழ ப�ய்–யும். 
குறிப்–�ோ�, ஊட்டி மற்–றும் 
குந்தோ தோலூ–�ோ–விற்–குட்–
�ட்ட �கு–தி–�–ளில் �ோற்–றின் 
கவ�ம் ேற்று அதி–�–மோ� 
�ோைப்–�–டும். 

இத–னோல், �ல்–கவறு 
�கு–தி–�–ளி–லும் ம�ங்–�ள் 
விழுந்து க�ோக்–கு–வ–�த்து 
�ோதிப்–�து வோடிக்ண�. 
அகத–க�ோல், சில இடங்–�–
ளில் ம�ங்–�ள் ப�ோது–மக்–
�ள் அல்–லது வோ�–னங்–�–
ளின் கமல் விழுந்து வி�த்து 
ஏற்–�ட்டு உயி–ரி–ழப்பு ஏற்–�–
டு–வது வழக்–�ம். 

இம்–மு–ணற–யும் �டந்த 
மோதம் துவங்கி ஒன்–றண� 
மோத �ோல–மோ� ப�ய்த 
மணழ –யோல் �ல் –கவறு 
�கு–தி–�–ளி–லும் ம�ங்–�ள் 
விழுந்து க�ோக்–கு–வ–�த்து 
�ோதிக்–�ப்–�ட்–டது. அகத–
க�ோல், �ல்–கவறு �கு–தி–�–
ளி–லும் வோ�–னங்–� –ளின் 
மீது ம�ங்–�ள் விழுந்து 
வி�த்து ஏற்–�ட்–டது. கூட–
லூ–ரில் கதயிணல கதோட்ட 
பதோழி–லோளி மீது ம�ம் 
விழுந்து உயி–ரி–ழந்–தோர். மற்–

பறோரு பதோழி–லோளி �ோயம் 
அணடந்–தோர். 

அகத–க�ோல், ஊட்–டி–
யில் �ோர்–�–ளின் மீது ம�ங்–
�ள் விழுந்–த–தோல் இரு–வர் 
�ோய–ம–ணடந்–த–னர். எனகவ, 
ேோணல–கயோ–�ங்–�ள் மற்–றும் 
குடி–யி–ருப்பு �கு–தி–�–ளில் 
உள்ள அ�ோ–ய–� –� –மோன 
ம�ங்–�ணள அ�ற்ற கவண்–
டும் என ப�ோது–மக்–�ள் 
பதோடர்ந்து வலி–யு–றுத்தி 
வரு–கின்–ற–னர்.

இதன் க�ரில் தற்–க�ோது 
வரு–வோய்த்–துணற அதி–�ோ–ரி–
�ள் அ�ோ–ய–�–�–மோன ம�ங்–
�ணள அ�ற்–றும் �ணி–யில் 
ஈடு–�ட்டு வரு–கின்–ற–னர். 
இருந்த க�ோதி–லும் �ல 
இடங்–�–ளில் அ�ோ–ய–�–�–
மோன ம�ங்–�ள் அ�ற்–றப்–
�–டோ–மல் உள்–ளது. சில 

இடங்–�–ளில் சுற்–றுலோ �ய–
ணி–�ளுக்கு வி�த்து ஏற்–�–
டுத்–தும் வண�–யில் �ோட்–ேத 
�ற்–பூ� ம�ங்–�ள் �ோைப்–�–டு–
கி–றது. இந்–நி–ணல–யில், நோள் 
கதோறும் ஊட்டி க�ோ�ோ 
பூங்–�ோ–விற்கு ஏ�ோ–ள–மோன 
சுற்–றுலோ �ய–ணி–�ள் வந்–துச் 
பேல்–கின்–ற–னர். ஊட்டி 
க�ோ�ோ பூங்�ோ பேல்–லும் 
ேோணல–யில் �ல இடங்–�–
ளில் �ற் –பூ� ம�ங் –�ள் 
�ோைப்–�–டு–கி–றது. இணவ–
�ள் மணழக்–�ோ–லங்–�–ளில் 
விழும் அ�ோ–யம் நீடிக்–கி–றது. 
எனகவ, இந்த ம�ங்–�ணள 
அ�ற்ற மோவட்ட நிர்–வோ–�ம் 
நட–வ–டிக்ண� எடுக்� கவண்–
டும் சுற்–றுலோ ஆர்–வ–லர்–�ள் 
மற்–றும் ப�ோது–மக்–�ள் வலி–
யு–றுத்–தி–யுள்–ள–னர்.

f	ஊட்டி மராஜா பூங்�ா ொளல–யில் பல்–மவறு இைங்–�–ளில் 
உள்ை அபா–ய–�ர ேரங்–�ளை சவட்டி அ�ற்ற மவண்–டும் 
என ம�ாரிக்ள� எழுந்–துள்–ைது.

பராஜா பூஙைா ்சாகலயில உள்ள  
அ்பாயைர�ான �ரஙைக்ள அைற்்ற பைாரிக்கை

இயங்குதள ஏலம் எங்்கள் ஏல மு்கமை குளளோப் டெக் இமையதளத்தில் (URL இணைப்பு- / https://BestAuctionDeal.com) நெத்தப்்படும். 
அெைோனதோரர்கள்/அறிவிக்்கப்்படுள�ோர 19 செப்்டம்பர், 2022 மாணை 05.00 மணிக்கு முன்பு �மர ளைறட்கோண்டு �ட்டியுென் டைோத்த 
நிலும�த்டதோம்க்கமள டெலுத்த ஒரு ்கமெசி �ோய்ப்பு �ழங்்கப்்படுகிறது இல்மலடயனில் இநத ்கெனீட்டுச் டெோத்து்கள் ளைறகூறிய 
அட்ெ�மைப்்படி விற்பமன டெய்யப்்படும்.
எதிரளநோக்கும் ஏலதோரர(்கள்) ஐசிஐசிஐ வீட்டுவெதி நிதி நிறுவனம லிமிச்டட், முதல் தளம, கதவு எண் 66, ஜி.ஜி. ்டவர்ஸ், குமரன் ொணை, 
்டவுண் ஹால் எதிரில், திருப்பூர்-641601 இெத்தில் 19 செப்்டம்பர், 2022 மாணை 04.00 மணி அல்லது அதறகு முன்பு முன்ம�ப்புத்டதோம்க 
(EMD) RTGS/ ள்கட்பு �மரள�ோமல (DD) (நிரல் உ ்கோண்்க) ெைரப்பிக்்கலோம். எதிரளநோக்கும் ஏலதோரர(்கள்) ளைறகுறிப்பிட்ெ ்கோலத்தின்்படி 
தங்்கள் ஒப்்பநதப்புள்ளிமய ெைரப்பிக்்க இயலவில்மல எனில் ஒப்்பநதப்புள்ளி ஆ�ைங்்களின் ம்கடயோப்்பமிட்ெ பிரதியோனது ஐசிஐசிஐ 
வீட்டுவெதி நிதி நிறுவனம லிமிச்டட், முதல் தளம, கதவு எண் 66, ஜி.ஜி. ்டவர்ஸ், குமரன் ொணை, ்டவுண் ஹால் எதிரில், 
திருப்பூர்-641601 இெத்தில் 19 செப்்டம்பர், 2022 மாணை 05.00 மணி அல்லது அதறகு முன்பு ெைரப்பிக்்கப்்பெலோம் என்்பமத ்க�னத்தில் 
ட்கோள்ளவும். முன்ம�ப்புத்டதோம்க ள்கட்பு �மரள�ோமல (DD) ஒரு ளதசியையோக்்கப்்பட்ெ/ அட்ெ�மையிெப்்பட்ெ �ங்கியிலிருநது 
திருப்பூரில் ைோறறத்தக்்க �ம்கயில் “ஐசிஐசிஐ வீட்டுவெதி நிதி நிறுவனம லிமிச்டட்-ஏைம” என்ற ட்பயரில் ட்பறப்்பெ ள�ண்டும்.
டெோத்து ்போரம�யிடுதல், ஏல விதிமுமற்கள் ைறறும் நி்பநதமன்கள் அல்லது ஒப்்பநதப்புள்ளி்கள் ெைரப்பித்தல் குறித்த அமனத்து 
ளைறட்கோண்டு ெநளத்கதீரவு்களுக்கு, ஐசிஐசிஐ வீட்டுவெதி நிதி நிறுவனம லிமிச்டண்ட 7021072869 இல் அல்லது எங்்கள் விற்பமன & 
ெநமதப்்படுத்துதல் கூட்ெதோரர செக்சஸென் சொலூென்ஸ் பிணரவவட் லிமிச்டட் டதோெரபு ட்கோள்ளவும்.
அதி்கோரப்பூர� அதி்கோரி எநத ளைறட்கோண்டு ்கோரைங்்கமளயும் டதரிவிக்்கோைல் ஏளதனும் அல்லது அமனத்து ஏலப்புள்ளி்கமளயும் 
நிரோ்கரிக்்க உரிமை ட்கோண்டுள்ளோர.
விரி�ோன விற்பமன விதிமுமற்கள் ைறறும் நி்பநதமன்களுக்கு, ்கோண்்க https://www.icicihfc.com/

கார்்பவரட் அலுவைகம: ஐசிஐசிஐ வீட்டு�ெதி நிதி நிறு�னம் லிமிடெட், ஐசிஐசிஐ 
எச்எஃப்சி ெ�ர, அநளதரி-குரலோ ெோமல, அநளதரி (கிழக்கு) மும்ம்ப-400059, இநதியோ

கிணள அலுவைகம: ஐசிஐசிஐ வீட்டு�ெதி நிதி நிறு�னம் லிமிடெட், முதல் தளம், ்கதவு எண் 66, ஜி.ஜி. ெ�ரஸ், குைரன் ெோமல, 
ெவுண் ஹோல் எதிரில், திருப்பூர-641601

[விதி 8(6) விதிமுமறமய ்கோண்்க]

அசையாச் சைாத்துகள் விற்பசை அறிவிப்பு
்கெனீட்டுச் டெோத்து உரிமை (அைலோக்்கம்) விதி்கள், 2002 இன் விதி 8(6) விதிமுமறயுென் ்பத்திரையைோக்்கல் ைறறும் நிதிச் டெோத்து்கமள ைறுசீரமைத்தல் 
ளைலும் ்கெனீட்டுச் டெோத்து மீதோன உரிமை அைலோக்்கம் ெட்ெம், 2002 கீழ் அமெயோச் டெோத்து்கள் விற்பமனக்்கோன மின்-ஏலம் விற்பமன அறிவிப்பு.
இதன்மூலம் ட்போதுைக்்களுக்கு ட்போது�ோ்க ளைலும் ்கென்தோரர(்கள்) ைறறும் ஜோமீன்தோரர(்கள்) ஆகிளயோருக்கு குறிப்பிட்டு �ழங்்கப்்படும் அறிவிப்்போ�து 
்கெனீட்டு ்கெனீநளதோரிெம் அெைோனம் ம�க்்கப்்பட்ெ/உரிமை அளிக்்கப்்பட்ெ, ஐசிஐசிஐ வீட்டு�ெதி நிதி நிறு�னம் லிமிடெடின் அதி்கோரப்பூர� 
அதி்கோரியோல் அண்டயாளப்பூர்வ சுவாதீனம டெய்யப்்பட்டிருக்கும் கீளழ வி�ரிக்்கப்்பட்ெ அமெயோச் டெோத்தோனது இதன்கீழ் ட்கோடுக்்கப்்பட்ெ குறு 
வி�ரங்்களின்்படி “உள்ளது உள்ளவிெத்தில்”, “உள்ளது உள்ள�ோறு”, ளைலும் “உள்ளது எதுள�ோ அது” அடிப்்பமெயில் விற்பமன டெய்யப்்பெவுள்ளது.

வ. 
எண்

(அ)

கடன்ாரர்(கள்)/ உ்ப 
கடன்ாரர்கள்/ ஜாமீன்ாரர்கள்/ 
ைடடப்பூர்வ வாரிசுகள் ச்பயர். 

கடன கணக்கு எண்

(ஆ)

ச்ரிந் வில்லஙகஙகள் 
ஏத்னுமிருந்ால அவறறுடன 
கூடிய கடனீடடுச் சைாத்து(கள்) 

விவரஙகள்

(இ)
M ஆனநதன் (்கென்தோரர) M 
சி�்கோமி (உ்ப-்கென்தோரர)
்கென் ்கைக்கு எண்
NHTIR00000893786/
LHTIR00000843367/
NHTIR00000843368

்கதவு எண் 5/23, SF எண் 137, 
்போமளயக்்கோடு முதல் டதரு, 
ள்கவிஆர ந்கர பிரதோன ெோமல, 
்கரு�ம்்போமளயம், ைங்்கலம் 
ெோமல டதோமலவு, திருப்பூர 
�ட்ெம் ைறறும் ைோந்கரோட்சி, 
திருப்பூர ைோ�ட்ெம்.

நிலுசவத் 
ச்ாசக

(ஈ)

₹24,23,044/- 
05 ஆ்கஸ்ட், 

2022

நிர்ணய 
விச்ல

முனசவப்புத்
ச்ாசக

(உ)

சைாத்து 
்பார்சவயிடும் 
நாள் மறறும் 

தநரம்

(ஊ)
14 

டெப்ெம்்பர, 
2022 ்கோமல 
11.00 ைணி 

முதல் 
பிற்ப்கல் 

03.00 ைணி 
�மர

ஏ்லத் த்தி 
& தநரம்

(எ)

20 
டெப்ெம்்பர, 

2022 
பிற்ப்கல் 

02.00 ைணி 
முதல் 03.00 
ைணி �மர

ொள்: ஆகஸ்ட் 17, 2022
இ்டம: திருப்பூர்

அதிகாரப்பூர்வ அதிகாரி
ஐசிஐசிஐ வீட்டுவெதி நிதி நிறுவனம லிமிச்டட்

இனம் எண் 1
திருப்பூர் பதிவு மாவட்டம், திருப்பூர் இணை-1 சார்-பதிவு மாவட்டம், திருப்பூர் 
வட்டம், திருப்பூர் நகர், வார்டு எண் 3, அவினாசி சாணை, த�ாடடிப்பாணையம் 
கிராமத்தில், S.F. எண் 107/2, டி.எஸ். எண் 445/1, (டி.எஸ். வார்டு B, பட்டாப்படி 
டி.எஸ். வார்டு K, புதிய டி.எஸ். எண் 66 பிைாக், எண் 23, வார்டு எண் 1) 
மணன எண் 11
இதில் நடுப் பக்கத்திைான பகுதி எல்ணைகள் பினவருமாறு:
மணன எண் 1 த�ற்குப் பகுதியின வ்டக்கு
மணன எண் 11 வ்டக்குப் பகுதியின த�ற்கு
மணன எண் 10 ஒரு பகுதியின கிழக்கு
த�னவ்டல் அவினாசி சாணையின மமற்கு
மமற்கூறிய�ற்குள்
கிழக்கு மமற்காக வ்டக்கில் : 69.3/4 அடி
கிழக்கு மமற்காக த�ற்கில் : 72 அடி
வ்டக்கு த�ற்காக மமற்கில் : 14.1/2 அடி
வ்டக்கு த�ற்காக கிழக்கில் : 11 அடி
விஸ்தீரைம் 903 சதுரடி வீடடு மணன அதில் கட்டப்பட்ட கடடி்டஙகள், அ�ன 
க�வுகள், தபாருத்துகள், சா�னஙகள், ஏணனயவற்று்டன மமலும் பாண� 
உரிணமகளு்டன.
இனம் எண் 2
திருப்பூர் பதிவு மாவட்டம், திருப்பூர் இணை-1 சார்-பதிவு மாவட்டம், திருப்பூர் 
வட்டம், திருப்பூர் நகர், வார்டு எண் 3, அவினாசி சாணை, த�ாடடிப்பாணையம் 
கிராமத்தில், S.F. எண் 107/2, டி.எஸ். எண் 445/1, (டி.எஸ். வார்டு B, பட்டாப்படி 
டி.எஸ். வார்டு K, புதிய டி.எஸ். எண் 66 பிைாக், எண் 23, வார்டு எண் 1) 
மணன எண் 11
இதில் வ்டக்குப் பக்கத்திைான பகுதி எல்ணைகள் பினவருமாறு:
மணன எண் 11 நடுப் பகுதியின வ்டக்கு
அம்மாணச கவுண்்டர் மற்றும் வள்ளியம்மாள் அவர்கள் தசாத்தின த�ற்கு
மணன எண் 10 பகுதியின கிழக்கு
த�ன வ்டல் அவினாசி சாணையின மமற்கு
மமற்கூறிய�ற்குள்
கிழக்கு மமற்காக வ்டக்கில் : 67.1/2 அடி
கிழக்கு மமற்காக த�ற்கில் : 69.3/4 அடி
வ்டக்கு த�ற்காக மமற்கில் : 14.1/2 அடி
வ்டக்கு த�ற்காக கிழக்கில் : 11 அடி
விஸ்தீரைம் 875 சதுரடி வீடடு மணன அதில் கட்டப்பட்ட கடடி்டஙகள், அ�ன 
க�வுகள், தபாருத்துகள், சா�னஙகள், ஏணனயவற்று்டன மமலும் பாண� 
உரிணமகளு்டன.

சுவாதீன அறிவிப்பு
பத்திரமயமாக்கல் மற்றும் நிதிச் ச�ாத்து்களை மறுசீரளமத்்தல் மமலும் ்கடனீட்டுச் 
ச�ாத்து மீ்தான உரிளம அமலாக்கம் �ட்டத்தின் பிற்ம�ரகள்க IV [விதி 8(1)]

இவவாறிருக்க, கீமழ ணகதயாப்பமிட்டவர் ஸ்்டாண்்டர்டு சாட்டர்டு வஙகியின அதிகாரப்பூர்வ 
அதிகாரியாக இருக்கிறபடியால் பத்திரமயமாக்கல் மற்றும் நிதிச் தசாத்துகணை மறுசீரணமத்�ல் 
மமலும் க்டனீடடுச் தசாத்து மீ�ான உரிணம அமைாக்கம் சட்டம், 2002 கீழ் மமலும் க்டனீடடுச் 
தசாத்து உரிணம (அமைாக்கம்) விதிகள், 2002 இன விதி 3 உ்டன பிரிவு 13(12) கீழ் �மக்குள்ை 
அதிகாரத்ண�ப் பயனபடுத்தி 22.04.2022 ம�தியிட்ட ஒரு மகாரிக்ணக அறிவிப்பு வழஙகி 
க்டன�ாரர் M/s. கார்த்திமகயன அன மகா, பிரதிநிதியாக அ�ன கூடடு�ாரர் திரு. தபரியண்ை 
கவுண்்டர் �ஙகராஜு, எண் 217/315, அவினாசி சாணை, திருப்பூர் 641603. திரு. தபரியண்ை 
கவுண்்டர் �ஙகராஜு & பார்வதி �ஙகராஜு, பணழய எண் 602, புதிய எண் 502, அவினாசி சாணை, 
மகால்்டன வைாகம், திருப்பூர் 641602 ஆகிமயார் 21.04.2022 ம�திய ₹93,90,699.87/- (ரூபாய் 
த�ாண்ணூற்று மூனறு இைடசத்து த�ாண்ணூறு ஆயிரத்து அறுநூற்று த�ாண்ணூற்று ஒனபது 
மற்றும் ணபசா எண்பத்ம�ழு மடடும்) எனற அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டத் த�ாணகணய மமற்கூறிய 
அறிவிப்பு கிண்டக்கப்தபற்றத் ம�தியிலிருந்து 60 நாடகளுக்குள் திருப்பிச் தசலுத்துமாறுக் 
மகாரியிருந்�ார்.
க்டன�ாரர்/கள் த�ாணகணயத் திருப்பிச் தசலுத்�த் �வறியுள்ைார், இ�னமூைம் க்டன�ாரர் மற்றும் 
தபாதுவாக தபாதுமக்களுக்கு வழஙகப்படும் அறிவிப்பாவது கீமழ ணகதயாப்பமிட்டவர் க்டனீடடுச் 
தசாத்து உரிணம (அமைாக்கம்) விதிகள், 2002 இன விதி 8 உ்டன மமற்கூறிய சட்டத்தின பிரிவு 
13 இன உட-பிரிவு 4 கீழ் அவருக்குள்ை அதிகாரத்ண�ப் பயனபடுத்தி இஙமக கீமழ விவரிக்கப்பட்ட 
தசாத்துகணை இந்� 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட 11 ஆம் ம�தியில் அண்டயாைப்பூர்வ சுவாதீனம் 
தசய்துள்ைார்.
க்டனீடடுச் தசாத்துகணை மீடப�ற்கு, காை அவகாசம் கிண்டக்கப்தபறு�ல் குறித்�, சட்டத்தின 
பிரிவு 13 இன உட-பிரிவு 8 விதிகள் க்டன�ாரர் கவனத்திற்கு தகாண்டுவரப்படுகினறன.
க்டன�ாரருக்கு குறிப்பிடடு மமலும் தபாதுமக்களுக்கு தபாதுவாக இ�னமூைம் 
எச்சரிக்கப்படுவ�ாவது தசாத்து்டன மபர ந்டவடிக்ணகயில் ஈடுப்ட மவண்்டாம் மமலும் 
தசாத்து்டனான அணனத்து மபர ந்டவடிக்ணககளும் ₹97,35,374.81/- (ரூபாய் த�ாண்ணூற்மறழு 
இைடசத்து முப்பத்ண�ந்து ஆயிரத்து முந்நூற்று எழுபத்து நானகு மற்றும் ணபசா எண்பத்த�ானறு 
மடடும்) மற்றும் அ�ற்குரிய வடடி ஆகிய த�ாணகக்காக ஸ்்டாண்்டர்டு சாட்டர்டு வஙகியின 
வசூலுக்கு உடபடும். 

அதி்காரப்பூர்வ அதி்காரி
ஸடாண்டரடு �ாட்டரடு ்வங்கி

நாள்: 11.08.2022
இடம்: திருப்பூர

அசையா சைாத்து விவரம்


