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POONAWALLA HOUSING FINANCE LIMITED
(FORMERLY, MAGMA HOUSING FINANCE LIMITED)

Registered Office: 602, 6th Floor, Zero One IT Park, Sr. No. 79/1,
Ghorpadi, Mundhwa Road, Pune – 411036

APPENDIX IV
(See rule 8(1))

POSSESSION NOTICE
(For Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of Poonawalla Housing Finance Limited (Formerly known as Magma Housing Finance Limited) of the
above Corporate/ Register office under the SecuriMsaMon and ReconstrucMon of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereina>er
referred as the “said Act”) and in exercise of the powers conferred under SecMon 13 (12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement)
Rules 2002, issued a demand noMce below dated calling upon the below Borrowers to repay the amount menMoned in the noMce within 60 days from the date
of receipt of the said noMce.
The borrowers having failed to repay the amount, noMce is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession
of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under SecMon 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules of the
Security Interest Enforcement Rules 2002 on this 3rd day of November of the year 2022.
The borrowers in parMcular and the public in general are hereby cauMoned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to
the charge of Poonawalla Housing Finance Limited (Formerly known as Magma Housing Finance Limited) the amount and interest thereon.
The borrower’s aNenMon is invited to provisions of sub-secMon (8) of secMon 13 of the Act, in respect of Mme available, to redeem the secured assets. Details of
Property taken in possession are herein below.

1. N S
AMIRUDEEN,
A FATIMUTHUZ

ZOHRA,
ZYNABBI

All The Piece And Parcel OfMortgaged Property Of Land Situated At Vellore
District, Vellore RegistraMon District, Vellore Sub-District, Vellore Town,
Revenue Ward No.2, Municipal Old Ward No.9, New Ward No.23, North
Vellore Town, Saidapet, Mohammed Adam Saheb Street, T.S.Nos.51,50/2
And 9, Old D.No.10, New D.No.9, In This A Land Bounded On North By
Street, South By House Belongs To Maniyar Bavathin Saheb And House
Backyard Of Abdul Subhanbi, East By House Belongs To Snake Eye Abdul
Subban Saheb,West By House Belongs To PatelMohammed Abdul Subban
Saheb And Sageena Begum, In This East ToWest 33¾ Feet, North To South
40 ½ Feet, In Total 1367 Sq.Feet, Southernside East To West 19½ Feet,
North To South 34 ½ Feet, In Total 673 Sq.Feet. The Total Extent Is 2040
Sq.Feet.And Boundaries Of The Plot:North: Street, South: House Belongs
ToManiyar Bavathin Saheb And House Backyard Of Abdul Subhanbi, East:
House Belongs To Snake Eye Abdul Subban Saheb, West: House Belongs
To Patel Mohammed Abdul Subban Saheb And Sageena Begum.

25/08/2022 Loan No. HM/0111/H/18/100366
Rs. 1895141/Y aRupees Eighteen
Lakh NinetyFive Thousand One
Hundred FourtyOne Paise Thir^
tyTwo Onlyb payable as on
25/08/2022 along with interest e
15.50% p.a. Mll the realizaMon.

Amount in Demand NoNce
(Rs.)

Possession
taken DateDescripNon of PropertyName of

Borrowers
Sr.
No.

Date of
statutory

Demand NoNce
03/11/2022

Place: Vellore Sd/- Authorised Officer
Date: 05.11.2022 Poonawalla Housing Finance Limited

(Formerly known as Magma Housing Finance Limited)

2. PRAKASH S,
M S SRI RAM

METAL STORES,
M S ANNA-
MALAIYAR
METALS,
S VASIKAR
RAJA,

All That Piece And Parcel OfMortgaged Property Of The Land And Building
In The Southern PorMon Of Plot No. 3 Situated At Pallavan Street, Bel-
liyappa Nagar (Ganapathi Nagar) Ammananthangal Village, Wallajah Tk,
Vellore Dt., Measuring 1185 Sq. Ft Comprised In Old Survey Nos. 57/1,
58 & 58/312, New Survey No. 58/5 Within The Sub-RegistraMon District
Of Wallajah RegistraMon District Of Arakkonam Within The Boundaries
Hereunder Boundaries East By: Property Belongsto Pazhani, West By:
Common Path, North By Northern PorMon Of Plot No. 3, South By: Plot
No. 2, Extents Measuring East To West: On The Northern Side: 53½ Ft.:
On The Southern Side: 54 ½ Ft. North To South: 22 Ft Admeasuring 1185
Sq. Ft Of Land And Building.

11/05/2022 Loan No. HL/0111/H/14/100019
Rs. 1331813.38/Y aRupees Thir^
teen Lakh ThirtyOne Thousand
Eight Hundred Thirteen Paise Thir^
tyEight Onlyb payable as on
11/05/2022 along with interest e
14.50% p.a. Mll the realizaMon.

03/11/2022

Whereas you the below mentioned Borrower's, Co-Borrower's,Guarantor's and Mortgagors have availed loans from Jana Small Finance Bank Limited, by mortgaging your
immovable properties. Consequent to default committed by you all, your loan account has been classified as Non performing Asset, whereas Jana Small Finance Bank
Limited being a secured creditor under the Act, and in exercise of the powers conferred under section 13(2) of the said Act read with rule 2 of Security Interest (Enforcement)
Rules 2002, issued Demand notice calling upon the Borrower's/ Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagors as mentioned in column No.2 to repay the amount mentioned in the
notices with future interest thereon within 60 days from the date of notice, but the notices could not be served on some of them for various reasons.

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SARFAESI ACT, 2002

Sr.
No.

Name of Borrower/
Co-Borrower/ Guarantor/ Mortgagor Details of the Security to be enforced

Date of NPA
& Demand
Notice date

Amount Due
in Rs. / as on

Loan Account
No. & Loan
Amount

Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No.10/1, 11/2
& 12/2B, Off Domlur, Koramangala Inner Ring Road, Next to EGL Business
Park, Challaghatta, Bangalore-560071. Branch Office: No.74, Lucky Lane
Plaza, Salai Road, Thillai Nagar, Trichy-620018.

1) Mr. Raja Muthaiyah, S/o. Muthaiyah,
No.4/577, Muslim Street, Periyanayagipuram
(Po), Avanam, Peravurani (Tk), Thanjavur-
614623. 2) Mrs. Kalaiselvi, W/o. Raja,
No.4/577, Muslim Street, Periyanayagipuram
(Po), Avanam, Peravurani (Tk), Thanjavur-
614623.

Loan Account
No.

46049420000468
Loan Amount
Rs.10,65,385/-

Pudukkottai Registration District, Keeramangalam sub Registration,
Pudukkottai District, Alangudi Taluk, Thiruvarangulamunion, Lakshmi
Narasimmapuram Panchayath Village, Pulichangadu Village, the proper-
ty comprised survey No.127/4 as per patta No.947 in Survey No.127/148
an extent of Hec 1.01.0 Acres equivalent to Acre 2.50 Cents out of which
Plot Nos.39 and 40 an extent of 5192 Sq.ft., equivalent to Acre 0.11.91
cents, togethet with Teraced house is situated within the following Four
Boundaries: South of: Plot No.41, West of: PIot Nos.61 and 62, North
of: Plot No.38, East of: 20 Feet wide Common Pathway. Extent of 5192
Sq.ft., equivalent to Ace 0.11.91 Cents.

NPA Date:
08-10-2022
& Notice
sent on

01-11-2022

Total
amount as

on
25.10.2022

Rs.
10,21,632.62

1

1) M/s. Amuthaprovisional Store, Rep by its
Prop. Mrs. Amutha, No.1, Padmanabannagar,
6th Street, Vilarroad, Thanjavur (Po), Tamilnadu-
613006. 2) Mrs. Amutha, W/o. Durairaj,
Propriator No.1, Padmanabannagar, 6th Street,
Vilarroad, Thanjavur (Po), Tamilnadu-613006.
3) Mr. Durairaj, S/o. Govindan, No.1,
Padmanabannagar, 6th Street, Vilar Road,
Thanjavur (Po), Tamilnadu-613006.

Loan Account
No.

31759440000113
Loan Amount
Rs.5,50,000/-

Thanjavur District, Thanjavur Registration District, Thanjavur Joint I
Sub Registration District, Thanjavur Taluk, Vilar Village, Block No.E,
No.90, Re Survey No.7, "Padmanaban Nagar", Plot No.1, Patta
No.1127, for New Survey No.7/53A1A. Boundaries: North of:
Fathima Nagar Plot, South of: Plot No.2, East of: Fathima Nagar
Plots, West of: North South 20 Feet Road. East West Measurement:
North 60 Feet, South 60 Feet, North South Measurement: East 40
Feet, West 40 Feet. Total 2400 sq.ft., Vacant Site.

NPA Date:
01-10-2022
& Notice
sent on

01-11-2022

Total
amount as

on
20.10.2022

Rs.
5,02,715.52

2

Notice is therefore given to the Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor & Mortgagor as mentioned in Column No.2, calling upon them to make payment of the aggregate amount as shown
in column No.6, against all the respective Borrower/ Co-Borrower within 60 days of Publication of this notice as the said amount is found payable in relation to the respective loan
account as on the date shown in Column No.6. It is made clear that if the aggregate amount together with future interest and other amounts which may become payable till the date
of payment, is not paid, Jana Small Finance Bank Limited shall be constrained to take appropriate action for enforcement of security interest upon properties as described in Column
No.4. Please note that this publication is made without prejudice to such rights and remedies as are available to Jana Small Finance Bank Limited against the Borrower's/
Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagors of the said financials under the law, you are further requested to note that as per section 13(13) of the said act, you are restrained/
prohibited from disposing of or dealing with the above security or transferring by way of sale, lease or otherwise of the secured asset without prior consent of Secured Creditor.
Date: 04.11.2022, Place: Pudukkottai & Thanjavur Sd/- Authorised Officer, For Jana Small Finance Bank Limited

Whereas, The Authorized Officer of the Secured Creditors under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest (Act), 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with (Rule 3) of the Security Interest (Enforcement)
Rules, 2002 issued a demand notice as mentioned below calling upon the borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days
from-the date of receipt of the said notice.
Thereafter, the Secured Creditors have assigned the financial assets to Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited also as its own/acting
in its capacity as trustee of various trusts herein after referred as EARC under Sec.5 of SARFAESI Act, 2002 is more specifically mentioned below.
EARC has stepped into the shoes of the Secured Creditors and all the rights, title and interests of the Secured Creditor with respect to the finan-
cial assets along with underlying security interests, guarantees, pledges have vested in EARC in respect of the financial assistance availed by the
Borrower and EARC exercises all its rights as the secured creditor.
The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned being the
Authorised Officer of Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited has taken possession of the property described herein below in exer-
cise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on
the mentioned against each property.

Place: Trichy Sd/- Authorized Officer
Date: 03.11.2022 Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited

POSSESSION NOTICE

Loan Account
Number

Borrower Name &
Co-Borrower(s) Name

Date of
Possession

Possession
Status

Amount & Date of
Demand Notice

1

DESCRIPTION OF THE PROPERTY: Item No:1 (Individual Property of Mr. M Sekar)All that the piece and parcel of the land &RCC
measuring 1147 sq.feet and construction thereon, out of an extent of Ac. 1.40 cents out of an larger extent of Ac.6.75 cents comprised
Punja 707/1B and out of an extent of Acre 1.41 cents comprised in present Sub-Division Punja New S.No: 707/1B3B and T.S No: 134,
Ward No: F, Block 4, Old Ward No: 16, Present ward No: 20, Puththanatham Road, Joint Patta No: 1310, situated in Sevalur Village,
Manapparai Taluk, Mannapari Municipality Trichy District, bounded on the North by: Ramchandran Plot, South by: 24 feet wide com-
mon road East by: Remaining Property owned by Vendor West by: Muthusamy house and Vacant Place. Situated within the
Registration District of Trichy and Sub-Registration District of Manapparai.
Item No: 2 (Jointly owned by Sekar & Pushpavalli) All that piece and parcel of the land measuring 2400 sq.feet bearing Door No:
50/2, Shop bearing Door No: 50/1 out of an extent of Ac.6.75 cents comprised Punja S.No: 707/1B, and out of an extent of Acre 1.41
cents comprised in present Sub-Division Punja New S.No: 707/1B3B and T.S No: 134, Ward No: F, Block No: 4, Old Ward No: 16,
Present Ward No:20, Puththnatham Road, Joint Patta No: 1310, situated in Sevalur Village Manapparai Taluk, Manapparai, Trichy
District bounded on the North by: Land belonging to Raghavan South by: Land belonging to Ramasamy East by: Land belonging to
Sekar West by: Madurai Road Situated within the Registration District of Trichy and Sub-Registration District of Manapparai.

Sl
No

Name of
Assignor

Name of
Trust

HDBFS
Finance
Limited

EARC
TRUST
SC 375

2221916
1) M/S Yes Yes Maligai And General Merchants

(“Borrower”) 2) Mrs. Pushpavalli M (“Co-
Borrower”) 3) Mr. Sekar M (“Co-Borrower”)

4) Mrs. Kavitha M (“Co-Borrower”)

06.06.2022 And
Rs.

1,47,18,260.47
01.11.2022 Symbolic

Possession

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the
commencement of a corporate insolvency resolution process of the MAA
MANASHADEVIALLOYS PRIVATE LTD on 31-10-2022.
The creditors of MAA MANASHA DEVI ALLOYS PRIVATE LTD are hereby called
upon to submit their claims with proof on or before 14-11-2022 to the interim
resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only.
All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by
electronic means.
A financial creditor belonging to a class,as listed against the entry No. 12, shall
indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency
professionals listed against entry No.13 to act as authorized representative of the
class [specify class] in Form CA.
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

(CMA(Dr) Suresh Chandra Mohanty )
Name and Signature of Interim Resolution Professional :
Date : 04-11-2022
Place : Bhubaneswar : :

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India
(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF
MAA MANASHA DEVI ALLOYS PRIVATE LTD

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

RELEVANT PARTICULARS
Name of the Corporate Debtor MAA MANASHA DEVI ALLOYS PRIVATE LTD.
Date of incorporation of corporate debtor
Authority under which corporate debtor is
incorporated / registered
Corporate Identity No. / Limited Liability
Identification No. of corporate debtor
Address of the registered office and principal
office (if any) of corporate debtor
Insolvency commencement date in respect
of corporate debtor
Estimated date of closure of insolvency
resolution process

Name and registration number of the insolvency
professional acting as interim resolution
professional

Address and e-mail of the interim resolution
professional, as registered with the Board

Address and e-mail to be used for
correspondence with the interim resolution
professional

Last date for submission of claims
Classes of creditors, if any, under clause (b)
of sub-section (6A) of section 21, ascertained
by the interim resolution professional

Names of Insolvency Professionals identified to
act as Authorized Representative of creditors in
a class (Three names for each class)

(a) Relevant Forms and
(b) Details of authorized representatives

are available at:

23/09/2005.
ROC, Cuttack

U27101OR2005PTC8365.

PLOT NO-783(D), Bhubaneswar-751015
(Odisha)

31-10-2022.

26.04.2023.

CMA (Dr) Suresh Chandra Mohanty,
IBBI/IPA-003/IP-N00335-CO1/2019-2020/12804

Plot No-370/1861/2157, Shakti Bhavan
Vision Care Eye Hospital, At- PATIA ,
Po- KIIT, Bhubaneswar-751024
TEL (0674)- 2745605, CELL : 09437205605
Email : mohantysc@gmail.com

Plot No-370/1861/2157, Shakti Bhavan
Vision Care Eye Hospital, At- PATIA ,
Po- KIIT, Bhubaneswar-751024
TEL (0674)- 2745605, CELL : 09437205605
Email : mohantysc@gmail.com

14-11-2022.

Operational Creditors.

N .A

Web link:www.ibbi.gov.in/downloadform.html…..
Physical Address: As stated at SL No 10.

NOTICE
To
Mr. Moses A Amalraj, Prop. M/s. M.R. Enterprises, F3, Gowtham Flats, Plot
No.109, Iswarya Street, Sheela Nagar, Madipakkam, Chennai-600 091
You are well aware that the Bank of Baroda has taken physical possession on
20.08.2022 (under SARFAESIAct 2002) of the schedule property at Door No.31/4,
Senkazhaniamman Koil Street, Raghavendra 2nd Street, Madipakkam, Chennai -
600091, on 23.07.2022 in terms of the order of Hon'ble Chief Judicial Magistrate,
Chengalpattu. Vide Crl. M.P.No.6202/2021 through the Advocate Commissioner
by Break opening of the property and by recording the inventories. That you being
owner of the Property was not present despite the service of the notice. That even
after one and a half months has passed, you have not come forward to take out/
remove the movable items kept therein. Hence, we are constrained to give this
notice to you.
We therefore call upon you to remove forthwith the movable items lying in the above
Premises belonging to you within a period of 5 days of publication of this
notice failing which, the Authorised Officer of the bank would be constrained
to remove the items and shift the same to godown/warehouse at your risk/
cost and responsibility. You are further notified that the bank will dispose of the
above movables in public auction.

ZONAL STRESSED ASSET RECOVERY BRANCH
No.45, Moore Street, JBAS Building,

4th Floor, Chennai – 600 001
Email: armmas@bankofbaroda.com, Tel: 044 -23454 384 / 385

AUTHORISED OFFICER
BANK OF BARODA

Place : Chennai
Date : 01.11.2022
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நவம்பர் 5, 2022 ெனிக்கிழ்ை

குப்பையாகும் த்ைநகர்
சர்–வ–தேச அள–வில் கடநே ஐநது வரு–டங்–க–ளில் காற்று 
மாசு–பாட்–டின் அளவு 8  சே–வீ–ேம் அதி–க–ரித்–துள்–ளது. 
உல–க–ள–வில் காற்று மாசு–பாடு அடடநே 10 நக–ரங்–கள்  
இந–தி–யா–வில்–ோன் இருக்–கின்–றன. காற்று மாசு–பாட்–டால் 
மிக அபாய கட்–டத்–தில்  உள்ள 3,000 நக–ரங்–க–ளில் 50 
சே–வீே நக–ரங்–கள் இந–தி–யா–வில் உள்–ளன. இே–னால்  
இந–தி–யர்–க–ளின் ஆயுட்–கா–லம் 3 முேல் 4 ஆண்–டு–கள் 
குடற–வ–ோக ஒரு ஆய்வு  தேரி–விக்–கின்–றது. இந–தி–யா–வில் 
இறப்–ப–ேற்கு உரிய கார–ணங்–க–ளில் காற்று மாசு–பாடு  
5வது இடத்–தில் உள்–ள–ோ–க–வும், ேடல–ந–கர் தடல்–லி–யில் 
35,000 தபர் காற்று  மாசு–பாட்–டால் இறநது தபாகின்–ற–னர்.

நாளுக்கு நாள் அதி–க–ரித்து வரும் காற்று மாசால், 
மனிே உடல் நலம், உணவு, உற்–பத்தி, சுற்–றுச்–சூ–ழல் 
மற்–றும் இயற்டக வளங்–கள் பாதிக்–கின்–றன. தமலும் 
கண் எரிச்–சல், ேடல–வலி, தோண்–டடக்–கட்டு, காய்ச்–சல், 
புற்–று–தநாய் தபான்ற பல தநாய்–க–டளக் காற்று மாசு–
பாடு ஏற்–ப–டுத்–து–கி–றது. தேசிய ேடல–ந–கர் தடல்–லி–யில் 
தீபா–வளி பண்–டி–டக–டயத் தோடர்நது காற்று மாசு 
அதி–க–ரித்து வரு–கி–றது. இரண்டு தினங்–க–ளாக காற்–றின் 
ேரக்–கு–றி–யீடு 400 வடர எட்டி மிக–வும் தமாசம் என்ற 
நிடலடய அடடந–தி–ருக்–கி–றது. காற்று மாசிடன கட்–
டுப்–ப–டுத்ே தடல்லி அரசு பல்–தவறு தீவிர முயற்–சி–கடள 
தமற்–தகாண்டு வரு–கி–றது. 

தடல்லி முேல்–வர் அர–விநத் தகஜ்–ரி–வால் தநற்று 
கூறு–டக–யில், ‘தடல்–லி–யில் காற்று மாசு அதி–க–ரித்து 
வரும் நிடல–யில், காற்–றின் ேரம் தமம்–ப–டும் வடர–யில் 
தடல்–லி–யில் 5ம் வகுப்பு வடர உள்ள தோடக்–கப் பள்–
ளி–களுக்கு சனிக்–கி–ழடம (இன்று) முேல் விடு–முடற 
விடப்–ப–டு–கி–றது. அதே–தபால் 5ம் வகுப்–புக்கு தமல் உள்ள 
மாண–வர்–களுக்கு, பள்–ளிக்கு தவளிதய தசன்று படித்–ேல் 
விடள–யா–டு–ேல் தபான்ற தவளிப்–புற நட–வ–டிக்–டக–கள் 
அடனத்–தும் ரத்து தசய்–யப்–ப–டு–கி–ற–து’ என்று அறி–வித்–ோர்.

அண்டட மாநி–லங்–க–ளில் பயிர்க் கழி–வு–கள் எரிக்–
கப்–ப–டு–வ–தும், தடல்–லி–யில் ேனி–யார் வாக–னங்–க–ளின் 
பயன்–பாடு அதி–க–ரிப்–பும் காற்–றின் மாசு அதி–க–ரிப்–புக்கு 
கார–ணம் எனச் தசால்–லப்–ப–டு–கி–றது. இே–டனக் கட்–டுப்–ப–
டுத்ே ஒற்–டறப்–படட, இரட்–டடப்–படட வாகன எண் 
அடிப்–ப–டட–யில் வாக–னங்–கடள இயக்–கு–வது உள்–ளிட்ட 
கட்–டுப்–பா–டு–கள் குறித்–தும் தடல்லி அரசு ஆதலா–சித்து 
வரு–வ–ோக கூறப்–ப–டு–கி–றது. இேற்–கி–டட–யில், தடல்–லி–யில் 
காற்று மாசிடன கட்–டுப்–ப–டுத்ே அவ–சர நட–வ–டிக்–டகக்கு 
உத்–ே–ர–வி–டக்–தகாரி உச்ச நீதி–மன்–றத்–தில் ோக்–கல் தசய்–
யப்–பட்ட மனு–வா–னது, வரும் 10ம் தேதி அவ–சர வழக்–
காக எடுத்–துக் தகாள்ள உள்–ள–ோக உச்ச நீதி–மன்–றம் 
தேரி–வித்–துள்–ளது.

மனி–ேன் வாழ அடிப்–ப–டட–யா–னது காற்று. சுத்–ே–மான 
காற்டற சுவா–சிக்–கத் ோன் எல்–தலா–ரும் விரும்–பு–தவாம். 
ஆனால் நாம் சுவா–சிப்–பது சுத்–ே–மான காற்–றா?  தபரு–
கி–வ–ரும் வாக–னங்–கள், தோழிற்–சா–டல–கள், எரி–தபா–ருள் 
பயன்–பா–டு–கள் என, இந–தி–யாதவ  ேற்–தபாது குப்–டப–
யாக மாறிக் தகாண்–டி–ருக்–கி–றது. ேற்–தபாது பாட்–டி–லில்  
அடடக்–கப்–பட்ட சுத்–ே–மான காற்டற பணம் தகாடுத்து 
வாங்கி சுவா–சித்து  தகாண்–டி–ருக்–கி–றார்–கள் சீனர்–கள். 
இனி–யும் நாம் விழித்–துக் தகாள்–ள–வில்–டல–தயன்–றால், 
இந–தி–யா–வி–லும் சுத்–ே–மான காற்டற பணம் தகாடுத்து 
வாங்க தவண்–டிய நாள் வரும் என்–பதே நிேர்–ச–னம்.

இலங்கையில் இருந்து சென்னைக்கு கைடத்தி வந்்த

₹46.5 லட்சம் தங்க சுருள் ்கம்பி  
பறிமுதல்; வாலிபர் க்கது

மீனம்–பாக்–கம், நவ. 5-
இலங்–கை –யில் இருந்து 
நேற்று ேள்–ளி–ர–வில் சென்–
கைக்கு ைடத்தி வந்்த ₹46.5 
லட்–ெம் மதிப்–பி–லாை ்தங்ை 
சுருள் ைம்–பி–ைகை சுங்–ைத்–
துகை அதி–ைா–ரி–ைள் பறி–மு–
்தல் செய்–்த–ைர். இது–ச்தா–
டர்–பாை இலங்கை பயணி 
கைது செய்–யப்–பட்–டார். 

இலங்–கை–யின் ்தகல–ே–
ைர் சைாழும்–பு–வில் இருந்து 
நேற்று ேள்–ளி–ரவு சென்கை 
ெர்–வ–ந்தெ விமாை நிகல–
ய த் – து க்கு  லங் – ைன் 
ஏர்–கலன்ஸ் பய–ணி–ைள் 
விமா–ைம் வந்–்தது. அதில் 
வந்்த பய–ணி–ை–ளின் உகட–
கம–ைகை சுங்ை அதி–ைா–ரி–
ைள் நொ்த–கை–யிட்–ட–ைர். 
அப்–நபாது இலங்–கைகய 
நெர்ந்்த வாலி–பர் மீது 
அதி–ைா–ரி–ைளுக்கு ெந்–ந்த–
ைம் ஏற்–பட்–டது. அவகர 
நிறுத்தி விொ–ரித்–்த–நபாது, 

முன்–னுக்கு பின் முர–ணாை 
நபசி–ைார்.

இக்தத் ச்தாடர்ந்து 
அவகர ்தனி–ய –கைக்கு 
அகைத்து சென்று, அவ–
ரது உகட–கம–ைகை முழு–
கம–யாை நொதித்–்த–ைர். 
நமலும், அவர் சைாண்டு 
வந்–தி–ருந்்த டிராலி கடப் 
சூட்–நைஸ்–மீது ெந்–ந்த–ைம் 

ஏ ற் – ப ட் – ட து . 
அ்தன் பக்–ை–வாட்–
டி ல்  அகம ந் –
தி –ருந்்த ரப் –பர் 
பகு–திகய ரித்து 
பார்த் – ்த – ்த –ைர் . 
அ்தற்–குள் ₹46.5 
லட்–ெம் மதிப்–பில் 
38 கிராம் எகட–யி–
லாை ்தங்ை சுருள் 
ைம்–பி–ைள் மகைத்து 
ைடத்தி வரப்–பட்–
டி–ருப்–பது ச்தரி–ய–
வந்–்தது. அவற்கை 
பறி–மு–்தல் செய்–
்தது வாலி–பகர 

கைது செய்–்த–ைர். அவர் 
ெர்–வ–ந்தெ ைடத்–்தல் கும்–ப–
நலாடு ச்தாடர்பு உகட–ய–
வரா அல்–லது இங்கு யாருக்–
நை–னும் குரு–வி–யாை ்தங்–ைம் 
ைடத்தி வந்–்தாரா எை 
சுங்–ைத்–துகை அதி–ைா–ரி–ைள் 
கிடுக்–கி–பி–டி–யாை விொ–ரித்து 
வரு–கின்–ை–ைர்.

்தமிழகைம் முழுவதும்

அரசு பள்ளி மாணவர்்களுக்கு  
412 கமயங்களில் இலவ்ச நீட பயிற்சி

வவலூர், நவ.5-  
்தமி–ை–ைத்–தில் உள்ை அரசு, 
நிதி–யு–்தவி சபறும் பள்ளி 
மாண–வர் –ைளுக்கு இந் –
்தாண்–டுக்–ைாை இல–வெ நீட், 
நேஇஇ பயிற்சி வகுப்பு 412 
கமயங்–ை–ளில் ேவம்–பர் 3வது 
வாரம் மு்தல் ேகட–சப–றும் 
எை பள்ளி ைல்–வித்–துகை 
ஆகண–யர் ேந்–்த –கு –மார் 
ச்தரி–வித்–்தார். இது–கு–றித்து 
அவர் அகைத்து மாவட்ட 
மு்தன்கம ைல்வி அலு–வ–லர்–
ைளுக்கு அனுப்–பிய சுற்–ை–றிக்–
கை–யில் கூறி–யி–ருப்–ப–்தா–வது: 
ேடப்பு ைல்–வி–யாண்–டில் 
அரசு, நிதி–யு–்த–வி–சப–றும் 
பள்–ளி–ை–ளில் நமல்–நி–கலப்–
பள்ளி (பிைஸ்1, பிைஸ்2) 
பயி–லும் விருப்–பம் உள்ை 
மாண–வர்–ைளுக்கு உயர்–
ைல்வி நபாட்டி ந்தர்–வு–
ைளுக்கு ்தயார் செய்–யும் 
வகை–யில் பயிற்சி அளிக்–
ைப்–பட உள்–ைது.

இ்தற்–ைாை ்தமி–ை–ைம் முழு–
வ–தும் ஒவ்–சவாரு மாவட்–
டத்–தி–லும் உள்ை ஒன்–றி–யங்–
ை–ளின் எண்–ணிக்–கைக்கு 

ஏற்ப சமாத்–்தம் 412 பயிற்சி 
கமயங்–ைள் ஏற்–சை–ைநவ 
ச்தரிவு செய்–யப்–பட்டு ேகட–
மு–கை–யில் உள்–ைது. ேவம்–பர் 
3ம் வாரத்–தி–லி–ருந்து ெனிக்–
கி–ை–கம–ை–ளில் பயிற்சி அளிக்–
ைப்–பட உள்–ைது. நமற்–ைண்ட 
கமயங்–ை–ளில் இருந்து ்தமிழ் 
வழி மற்–றும் ஆங்–கில வழி 
பயிற்சி கமயங்–ைகை அந்்த 
மாவட்–டங்–ை–ளில் உள்ை 
மாண–வர்–ை–ளின் பயிற்று 
சமாழி ந்தகவக்–நைற்ப 
ந்தர்வு செய்து சைாள்–ை–
நவண்–டும். 

நபாட்டி ந்தர்–வுக்கு 
பயிற்சி சபை விரும்–பும் 
பிைஸ்2 வகுப்பு மாண–
வர்–ைள் பிைஸ்1 வகுப்–பில் 
சபற்ை மதிப்–சபண்–ைள் 
அடிப்–ப–கட–யி–லும் (ஒரு 
ஒன்–றி–யத்–துக்கு அதி–ைப்–பட்–
ெ–மாை 50 மாண–வர்–ைள்), 
பிைஸ்1 மாண–வர்–ைள் 10ம் 
வகுப்–பில் சபற்ை மதிப்–
சபண்–ைள் அடிப்–ப–கட–யி–

லும் (ஒரு ஒன்–றி–யத்–துக்கு 
அதி–ை–பட்–ெம் 20 மாண–வர்–
ைள்) ந்தர்வு செய்–யப்–பட 
நவண்–டும்.

கமயங்–ை–ளில் வருகை 
பதி–நவடு, மதிப்–சபண் 
பதி–நவடு முகை–யாை பரா–
ம–ரிக்–ைப்–பட நவண்–டும். 
இது–நே–ரடி பயிற்சி வகுப்–
பு–ை–ைாை ேகட–சப–றும். 2017-
18, 2018-19 மற்–றும் 2019-20 
ஆகிய ைல்வி ஆண்–டு–ை–ளில் 
மாவட்ட அை–வில் பயிற்சி 
சபற்ை பாட ஆசி–ரி–யர்–ைள், 
ஒன்–றிய அை–வில் பயிற்சி 
சபற்ை பாட ஆசி–ரி–யர்–ைள் 
கமய ஒருங்–கி–கணப்–பா–ை–
ராை இருக்–ை–நவண்–டும். 
பயிற்சி கமய சபாறுப்–பா–
ைர்–ைள் ந்தர்வு செய்–யப்–
பட்ட மாண–வர்–ை–ளின் விவ–
ரங்–ைகை 30ம் ந்ததிக்–குள் 
அனுப்பி கவக்ை நவண்–
டும். 

இவ்–வாறு அதில் கூைப்–
பட்–டுள்–ைது. 

நவம்பர் 3வது வாரத்தில் ச�ாடக்்கம

மாணவர் ஷாரரான் க்காகலக்கு ர�ாதிடர் கூறியதுதான் ்காரணமா?
திரு–வ–னந்–த–பு–ரம், நவ. 5-

ை ல் –லூ ரி  ம ாண – வ ர் 
ஷாநராகை சைாகல 
செய் – ்த – ்தற்கு மூட – ேம் –
பிக்கை ்தான் ைார–ணம் 
என்று அவ–ரது சபற்–நைார் 
ச்தரி –வித் –தி –ருந் –்த –்தால், 
அது உண்–கம –்தா –ைா? 
என்று ைண்–ட–றி–வ–்தற்–ைாை 
கிரீஷமா, அவ–ரது ்தாய் 
மற்–றும் மாமா–வி–டம் ஒன்–
ைாை விொ–ரகண ேடத்்த 
குற்–ைப்–பி–ரிவு நபாலீ–ொர் 
தீர்–மா–னித்–துள்–ை–ைர்.

குமரி மாவட்–டம், சேய்–
யூர் ைல்–லூரி மாண–வர் 
ஷாநரான் ைஷா–யத்–தில் 
விஷம் ைலந்து சைாடுத்து 
சைால்–லப் –பட்ட ெம்–ப –

வத்–தில், அவ–ரது ைா்தலி 
கிரீஷமா, ்தாய் சிந்து மற்–
றும் மாமா நிர்–மல்–கு–மார் 
ஆகி –நயார் ்தற் –நபாது 
நபாலீஸ் ைாவ–லில் உள்–ை–
ைர். சிந்து மற்–றும் நிர்–மல் 
குமார் ஆகி–நயார் 5 ோள் 
நபாலீஸ் ைாவ –லி –லும், 
கிரீஷமா 7 ோள் நபாலீ–
சில் ைாவ–லி–லும் உள்–ை–ைர்.

இவர் –ைள் 3 நபரும் 
திரு–வ–ைந்–்த–பு–ரம் எஸ்பி 
அ லு – வ – ல – ை த் – தி ற் கு 
சைாண்டு செல்–லப்–பட்–
ட–ைர். இன்று மு்தல் 3 
நபரி–ட–மும் ஒன்–ைாை விொ–

ரகண ேடத்்த நபாலீ–ொர் 
தீர் –மா –னித் –துள் –ை –ைர். 
கிரீஷ –மா –வுக்கு குமரி 
மாவட்–டத்க்த நெர்ந்்த 
ஒரு ராணுவ வீர–ரு–டன் 
திரு–ம–ணம் நிச்–ெ–யிக்–ைப்–
பட்–டது. ஆைால் திரு–ம–
ணம் ேடந்–்தால் மு்தல் 
ைண–வர் மர–ண–ம–கட–வார் 
என்று ஒரு நோதி–டர் 

கூறி–ய –்தா –ை –வும், 
அ்த –ைால் –்தான் 
்த ங் – ைளு – கடய 
மைகை திரு –ம –
ணம்  ச ெய்து , 
அ்தன் பின்–ைர் 
அவகர கிரீஷமா 
சைாகல செய்–்த–
்தா–ை–வும் ஷாநரா–
னின் சபற்–நைார் 
நபாலீ–சில் ச்தரி–
வித்–தி–ருந்–்த–ைர்.

இ து  உ ண் –
கம–்தா–ைா? எை 
ைண் –டு – பி – டி க் ை 
நபாலீ–ொர் தீர் –

மா–னித்–துள்–ை–ைர். மூன்று 
நபகர – யும்  ஒன் – ை ாை 
கவத்து விொ–ரகண ேடத்–
தி –ைால் இது ச்தாடர்–
பாை ்தை–வல் ச்தரி–ய–வ–
ரும் என்று நபாலீ–ொர் 
ைரு–து–கின்–ை–ைர். இ்தற்–கி–
கடநய வைக்கை ்தமிழ்–
ோட்–டுக்கு மாற் –று –வது 
குறித்து கூடு–்த–லாை ெட்ட 

கிரீஷைா உள்பட 3 ப்பரிடம கிடுக்கிப்பிடி
ஆநலா–ெகை சபை குற்–ைப்–
பி–ரிவு நபாலீ–ொர் தீர்–மா–
னித்–துள்–ை–ைர். 

கிரீஷ்ா சிந்து

பறி–மு–தல் செய்–யப்–பட்ட  
தஙக சுருள் கம்–பி–கள்.

ஆபீசில் ₹5 லட்சம் பறிமுதல் 
்சாரபதிவாளர சிக்கினார

நாகர்–வகா–வில், நவ. 5-
ைன்–னி–யா–கு–மரி மாவட்–
டம், இர–ணி–யல் ொர்–ப–தி–
வா–ைர் அலு–வ–ல–ைத்–தில் 
நிரந்–்த–ர–மாை பணி–யாற்–றும் 
ொர்–ப–தி–வா–ைர்–ைளுக்கு ைட்–
டாய விடுப்பு சைாடுத்து, 
அந்்த ோளில் மாவட்ட 
பதி –வா –ைர் – ைள் அலு –
வ –ல –ைத் –தில் பணி–யாற் –
றும் பணி–யா –ைர் –ைகை 
சபாறுப்பு ொர்–ப –தி –வா–
ைர்–ை–ைாை நிய–மித்து லஞ்–
ெம் சபற்–றுக் சைாண்டு 
முகை–நை–டாை பத்–தி–ரங்–
ைகை பதிவு செய்து வரு–வ–
்தாை ச்தாடர் குற்–ை–ொட்–டு–
ைள் எழுந்–்தது. இது குறித்து 
சபாது–மக் –ைள், பத் –திர 
எழுத்–்தர்–ைள், அர–சி–யல் 
ைட்சி பிர–மு–ைர்–ைள் உள்–
ளிட்–ட–வர்–ைள் ச்தாடர்ந்து 
மாவட்ட எஸ்பி, லஞ்ெ 
ஒழிப்–புத் துகை மற்–றும் 
பத்–தி–ர–ப–திவு துகை டிஐஜி 
ஆகி–நயா–ருக்கு புைார்–ைள் 
அனுப்பி வந்–்த–ைர்.

இந்்த நிகல–யில் நேற்று 
இர–ணி–யல் ொர்–ப–தி–வா–ைர் 
மற்–றும் அலு–வ–லை ொர்–ப–
தி–வா–ைர் ஆகி–நயாகர ைட்–
டாய விடுப்–பில் அனுப்பி 
விட்டு, மாவட்ட பதி –
வா–ைர் அலு–வ–ல–ைத்–தில் 

உ்தவி ொர்–ப–தி–வா–ை–ராை 
பணி–யாற்–றும் சுப்–கபயா 
என்–ப–வகர வாய்–சமாழி 
உத்–்த–ர–வாை சபாறுப்பு ொர்–
ப–தி–வா–ை–ராை நிய–மித்து 
பத்–தி–ரப்–ப–திவு செய்–துள்–
ை–ைர். நமலும் பத்–தி–ரப்–ப–
தி –வுக் –ைாை ஆன்–கலன் 
பதிவு நடாக்–ைன்–ைகை 
நிறுத்தி கவத்–து –விட்டு, 
அரசு அனு–மதி சபைா்த 
வீட்டு மகை–ைளுக்கு ெட்ட 
விநரா–்த–மாை நடாக்–ைன் 
வைங்கி முகை–நை–டாை பத்–
திர பதிவு செய்து வரு–வ–

்தாை லஞ்ெ ஒழிப்பு துகை–
யி–ை–ருக்கு ரை–சிய ்தை–வல் 
கிகடத்–்தது. இந்்த நிகல–
யில் நேற்று இரவு திடீ–சரை 
மாவட்ட லஞ்ெ ஒழிப்–புத் 
துகை துகண ைண்–ைா –
ணிப்–பா–ைர் பீட்–டர்–பால் 
்தகல –கம –யில்  லஞ்ெ 
ஒழிப்பு துகை நபாலீ–ொர் 
இர–ணி–யல் ொர்–ப–தி–வா–
ைர் அலு–வ–ல–ைத்–தில் திடீர் 
நொ்தகை நமற்–சைாண்–ட–
ைர்.

அப்–நபாது சபாறுப்பு 
ொர்–ப–தி–வா–ைர் சுப்–கப–
யா–வி–ட–மி–ருந்து ைணக்–கில் 
வரா்த ₹ 4 லட்–ெத்து 52 ஆயி–
ரத்து 800 மற்–றும் லஞ்–ெம் 
சபற்று பதிவு செய்்த அரசு 
அனு–மதி சபைா்த வீட்டு 
மகை பத்–தி–ரங்–ைள் உள்–
ளிட்ட ஆவ–ணங்–ை –கை–
யும் பறி–மு–்தல் செய்–்த–ைர். 
இது–கு–றித்து ொமி–ந்தாப்பு 
அடுத்்த விே–ய–ே –ை –ரிகய 
நெர்ந்்த ொர்–ப–தி–வா–ைர் 
சுப்–கபயா( சபாறுப்பு) 
மற்–றும் அலு–வ–லை ஊழி–
யர்–ைள், இகடத்–்த –ர –ைர் –
ைள் உட்–பட 11 நபகர 
பிடித்து லஞ்ெ ஒழிப்பு 
ைாவல்–து–கை–யி–ைர் விடிய 
விடிய விொ–ரகண நமற்–
சைாண்ட–ைர். 

பராமரிப்பு கைாரணமாகை நிறுத்்தப்பட்டிருந்்தது

க்சன்கனை-அநதமான் இகடரய     
மீண்டும் விமானை ர்சகவ

மீனம்–பாக்–கம், நவ. 5-
சென்கை-அந்–்த–மா–னுக்கு 
இகடநய ைடந்்த 4 ோட்–ை–
ைாை நமாெ–மாை வானிகல 
மற்–றும் விமாை நிகலய 
பரா–ம–ரிப்பு பணி ைார–ண–
மாை நெகவ நிறுத்–்தப்–பட்–
டது. இக்தத் ச்தாடர்ந்து, 
இன்று ைாகல மு்தல் அந்–்த–
மா–னுக்கு மீண்–டும் விமாை 
நெகவ துவங்–கி–யது.

  அந்–்த –மான் தீவில் 
உள்ை விமாை நிகல–யத்–
தில் ைடந்்த 4 ோட்–ை–ைாை 
பரா–ம–ரிப்பு பணி மற்–றும் 
நமாெ–மாை வானிகல 
ைார–ண–மாை சென்கை மற்–
றும் அந்–்த–மா–னில் இருந்து 
இயக்–ைப்–பட்டு வந்்த 14 
விமாை நெகவ–ைள் ்தற்–ைா–
லி–ை–மாை நிறுத்–்தப்–பட்–டது. 
இ்த–ைால் அந்–்த–மா–னுக்கு 
சுற்–றுலா செல்–ப–வர்–ைளும், 
அந்–்த–மா–னில் ்தங்–கி–யுள்ை 
ச்தன்–மா–வட்ட பகு–தி–ைகை 

நெர்ந்்த மக்–ைள் ைடந்்த சில 
ோட்–ை–ைாை விமா–ைத்–தில் 
செல்ல முடி–யா–மல் சபரி–
தும் அவ–திப்–பட்–ட–ைர். அவ–
ெர ந்தகவக்–ைாை மருத்–துவ 
சபாருட்–ைள்–கூட எடுத்து 
செல்ல முடி–யா்த அவ–ல–
நிகல ஏற்–பட்–டது.

  இந்–நி–கல–யில், அந்–்த–
மான் விமாை நிகலய பரா–
ம–ரிப்பு பணி நேற்று மாகல–
யு–டன் நிகைவு சபற்–ைது. 
்தற்–நபாது அங்கு சீராை 
வானிகல நிலவி வரு–வ–்தாை 
நேற்–றி–ரவு சென்கை விமா–
ை–நி–கலய அதி–ைா–ரி–ைளுக்கு 
்தை–வல் கிகடத்–்தது. இக்தத் 
ச்தாடர்ந்து, இன்று அதி–
ைாகல மு்தல் சென்கை-
அந்–்த–மான் இகடநய மீண்–
டும் விமாை நெகவ–ைள் 
துவங்–கிை. அதி–ைாகல 4.25 

மணி–ய–ை–வில் இன்–டிநைா 
பய–ணி–ைள் விமா–ைம் மு்த–
லா–வ–்தாை அந்–்த–மா–னுக்கு 
புைப் –பட்டு சென் –ைது. 
இக்தத் ச்தாடர்ந்து குறிப்–
பிட்ட நேர இகட–சவ–ளி–
யில் ஏர்–இந்–தியா, ஸ்கபஸ்–
சேட், நைாஏர் மற்–றும் ஒரு 
இண்–டிநைா விமா–ைம் எை 
இன்று ஒநர ோளில் 5 விமா–
ைங்–ைள் அந்–்த–மா–னுக்கு 
புைப் –பட்டு சென்–ைை. 
இந்த–நபால் அந்–்த–மா–னில் 
இருந்து சென்–கைக்கு 5 
விமா–ைங்–ைள் வந்–்தை. மக்–
ைள் கூட்–டம் அதி–ை–ரிக்–கும்–
நபாது, விமாை நெகவ–ை–
ளின் எண்–ணிக்கை 14 ஆை 
உய–ரும் எை சென்கை 
விமா–ை–நி–கலய மற்–றும் ஏர்–
கலன்ஸ் நிறு–வை அதி–ைா–ரி–
ைள் ்தை–வல் ச்தரி–வித்–்த–ைர்.

மகைளின கைா்த்ல ஏறகை சபற்றார் மறுப்பு

இன்ஜினியருடன் க்சன்கனை ்காதலிகய 
ரபாலீ்சார் அனுப்பி கவததனைர்

சநல்்லை, நவ. 5-
சேல்கல மாவட் –டம் 
கூடங்–கு–ைம் அருநை சபரு–
ம–ணல் பஞ்–ெகல நெர்ந்்த 
நபாஸ்நைா மைள் அந்–
ந்தாணி ெபி்தா (24). சென்–
கை–யில் உள்ை ஐடி ைம்–சப–
னி–யில் நவகல பார்த்து 
வந்–்தார். அந்த ைம்–சப–னி–யில் 
நெலத்க்த நெர்ந்்த ைநண–
ென் மைன் பார்த்–்த–ொ–ரதி 
(29) என்–ப–வ–ரும் நவகல 
பார்த்–்தார். அப்–நபாது இரு–
வ–ருக்–கு–மி–கடநய ைா்தல் 
ஏற்–பட்–டது. இந்–நி–கல–யில் 
பார்த்–்த–ொ–ரதி பணி மாறு–
்தல் ைார–ண–மாை மும்–கபக்கு 
சென்று விட்–டார். அங்கு 
வீடு வாட–கைக்கு எடுத்து 
்தங்கி பணி செய்து வரு–
கி–ைார். ஆைா–லும், செல்–
நபான் மூலம் ்தைது ைா்தலி 
அந்–ந்தாணி ெபி–்தா–வு–டன் 
நபசி ்தங்–ை–ைது ைா்தகல 
வைர்த்து வந்–துள்–ை–ைர்.

இந் –நி –கல –யில் அந் –
ந்தாணி ெபி்தா ்தைது 
ஆ்தார் ைார்கட ்தைது 
ைா்த–லன் பார்த்–்த–ொ–ர–தி–
யின் மும்கப முை–வ–ரிக்கு 
மாற்–றி–ைார். இக்த–ய–றிந்்த 
சைாண்ட அவ–ரது சபற்–
நைார் ்தைது மைகை சென்–
கை–யில் இருந்து ஊருக்கு 
அகைத்து வந் –்த –்த –ைர். 
ச்தாடர்ந்து அவர்–ைள், உவரி 
அருநை உள்ை கூடு–்தா–கை–

யில் உள்ை உை–வி–ைர் வீட்–
டில் ்தங்ை கவத்–தி–ருந்–்த–ைர். 
இ்தகை செல்–நபான் மூலம் 
அந்–ந்தாணி ெபி்தா ்தைது 
ைா்த–லன் பார்த்–்த–ொ–ர–திக்கு 
ச்தரி–வித்–்தார். இக்த–ய–டுத்து 
உட–ை–டி–யாை உவ–ரிக்கு வந்்த 
பார்த்–்த–ொ–ரதி இது ச்தாடர்–
பாை ைாவல்–நி–கல–யத்–தில் 
புைார் ச்தரி–வித்–்தார். அதில், 
்தைது ைா்த–லிகய அவ–ரது 
விருப்–ப–மின்றி கூடு–்தா–கை–
யில் உள்ை அவ–ரது உை–வி–
ைர் வீட்–டில் கவத்–துள்–ை–
ைர் என்று ச்தரி–வித்–்தார்.

இது–கு –றித்து இன்ஸ்–
சபக்–டர் பிநரமா கூடு–
்தா–கை–யில் அவ–ரது உை–
வி–ைர் வீட்–டிற்கு சென்று 
அந்–ந்தாணி ெபி–்தா–வி–டம் 
விொ–ரகண ேடத்–தி–ைார். 
அப்–நபாது ெபி்தா, ்தான் 
பார்த்–்த–ொ–ர–திகய ைா்த–
லிப்–ப–்தா–ை–வும், அவ–கரநய 
திரு–ம–ணம் செய்து சைாள்–
நவன் என்று உறு–தி–யாை 
நபாலீ–ொ–ரி–டம் கூறி–ைார். 
இக்த–ய–டுத்து அவ–ரது சபற்–
நைா–ரி–டம் நபாலீ–ொர் நபச்–
சு–வார்த்க்த ேடத்–தி–ைர். 
ஆைால், மை–ளின் ைா்தகல 
ஏற்ை சபற்–நைார் மறுத்–து–
விட்–ட–ைர். இக்த–ய–டுத்து 
நமே–ராை ெபி–்தா–வின் விருப்–
பப்–படி அவ–ரது ைா்த–லன் 
பார்த்–்த–ொ–ர–தி–யு–டன் நபாலீ–
ொர் அனுப்பி கவத்–்த–ைர்.

இனறு மு�ல் ச�ாடங்கியது 

கு்ரி ் ாவட–்டம் ொர்–ப–தி–வா–
ளர் ஆபீ–சில் பறி–மு–தல் செய்–
யப்–பட்ட லைஞ்–ெப் பணம்.

க்சாதது த்கராறில் மூதாடடி க்காகல
ப்பரன உள்பட  
4 ப்பர் ் ்கது

சபரம்–ப–லூர், நவ. 5-
சபரம் –ப –லூர் மாவட் –
டம் ஆலத்–தூர் ்தாலுைா, 
சைாைக்–ைா–ேத்–்தம் அருநை 
உள்ை சோச்–சிக்–கு–ைம் கிரா–
மத்க்த நெர்ந்்த சரங்–ை–ோ–
்தன் மகைவி ோைகி(65). 
இவ–ருக்கு செல்வி(50), ெகுந்–
்தலா(48), புஷ–ப–வள்ளி(35) 
ஆகிய மூன்று மைள்–ைளும், 
சவங்–ை–நட–ென்(40) என்ை 
மை–னும் உள்–ை–ைர். இவர்–
ைள் 4 நபரும் திரு–ம–ண–மாகி 
்தனித்–்த–னிநய வசித்து வரு–
கின்–ை–ைர். இதில் ெகுந்–்தலா 
நமல–உ–நென் ேை–ரம் கிரா–
மத்க்த நெர்ந்்த ரவிச்–ெந்–தி–
ரன் என்–ப–வகர திரு–ம–ணம் 
செய்–துள்–ைார். இவர்–ை–ைது 
மைன் மணி–மா–ைன்(26). 
இவர் டிகர–வ–ராை நவகல 
பார்த்து வரு–கி–ைார்.

சரங்–ை–ோ–்தன் சில ஆண்–

டு–ைளுக்கு முன் இைந்து 
விட்–டார். இக்த–ய–டுத்து 
ோைகி ்தைக்கு சொந்–்த–
மாை சொத்க்த 5 பங்–ைாை 
பிரித்து ்தைக்கு ஒரு பங்கு 
கவத்–துக் சைாண்டு மற்ை 4 
நபருக்–கும் ்தலா ஒரு பங்கு 
வீ்தம் சைாடுத்து விட்–டார். 
இதில் ்தங்–ைளுக்கு குகைந்்த 
அைவு சொத்–க்தநய பிரித்து 
சைாடுத்–்த–்தாை கூறி மணி–
மா–ைன் அடிக்–ைடி ்தைது 
பாட்டி ோை–கி–யி–டம் ்தை–
ராறு செய்து வந்–்தார்.

நேற்று ைாகல–யும் வைக்–
ைம்–நபால் ோை–கி–யி–டம் 
வாக்–கு–வா–்தத்–தில் ஈடு–பட்டு 
்தை–ராறு செய்–துள்–ைார். 
பின்–ைர் அங்கு இருந்து 

சென்ை அவர் மாகல 
்தைது ேண்–பர்–ைள் அல்லி 
ேை–ரத்க்த நெர்ந்்த டிகர–
வர் ெம்–பத்(35), ரநமஷ(30), 
ைகல–வா–ணன்(30) ஆகி–
நயா–ரு–டன் வந்து ோை–கி–
யு–டன் மீண்–டும் ்தை–ரா–றில் 
ஈடு–பட்–டார்.

அப்–நபாது அவர் ெர–
மா–ரி–யாை அரி–வா–ைால் 
சவட் –டி –ய –தில் பலத்்த 
ைாய–ம–கடந்்த ோை–கிகய 
உட–ை–டி–யாை அரி–ய–லூர் 
அரசு ்தகலகம மருத்–து–வ–ம–
கைக்கு சைாண்டு சென்–ை–
ைர். அங்கு அவர் சிகிச்கெ 
பல–னின்றி உயி–ரி–ைந்–்தார். 
இது குறித்து குன்–ைம் 
நபாலீ–ொர் வைக்கு பதிவு 
செய்து ்தகல–ம–கை–வாை 
இருந்்த மணி–மா–ைன் மற்–றும் 
அவ–ரது 3 ேண்–பர்–ைகை 
கைது செய்–்த–ைர்.

சிலை தினங–க–ளாக சதா்டர் ் ்ை சபய்து வந்–த–தால் ச்ரினா க்டற்–க்ர உட–புற ொ்லை–யில் 
ந்்ட–ப–யிற்–சிக்கு செல்லை முடி–யா–்ல் ் க்–கள் அவ–திப்–பட–்ட–னர். இன்று ் ்ை ெற்று ஓய்ந்து 
சவயில் அடித்–த–தால் சபாது–்க்–கள் ந்்ட–ப–யிற்–சி–யில் ஈடு–பட–்ட–னர்.

குறிப்புகள்:
1. மேற்கூறியவை செபி (பட்டியல் கட்டுபபபாடுகள் ேற்றும் பிற சைளியீடு மேவைகள்) ஒழுங்குமுவறகள், 2015 இன் ஒழுங்குவிதி 33 கீழ் 

பங்கு ெநவேயில் ேபாககல் செயயபபட்்ட ேணிகவக செயயபப்டபாே ேனியபான நிதிநிவை முடிவுகளின் விரிைபான ைடிைத்தின் ெபாரம் ஆகும். 
இேன் முழு ைடிைம் பங்கு ெநவே(கள்) இவையேளங்கள் ேற்றும் பட்டியலி்டபபட்்ட நிறுைனத்தின் இவையேளத்தில் (www.bseindia.com, 
www.nseindia.com & www.indianterrain.com) கிவ்டககபசபறும்.

2. மேற்கூறிய 30 செப்டம்பர் 2022 உ்டன் முடிநே கபாைபாண்டு ேற்றும் அவரயபாண்டு ேணிகவகயபாகபாே முடிவுகள் ேணிகவகக குழுைபால் 
சீரபாயவு செயயபபட்டுள்ளன மேலும் இயககுனர்கள் ைபாரியககுழுைபால் 4 நைம்பர் 2022 இல் நவ்டசபற்ற கூட்்டத்தில் ஒபபுேல் 
அளிககபபட்டுள்ளன. இநே முடிவுகள் நிறுைனத்தின் ெட்்டபபூர்ை ேணிகவகயபாளர்களின் சீரபாயவு ைரம்புககுட்பட்்டவை.

3. இநே ேணிகவகயபாகபாே நிதிநிவை முடிவுகள் நிறுேங்கள் ெட்்டம், 2013 இன் பிரிவு 133 ேற்றும் அேன்கீழ் ைழங்கபபட்்ட உரிய விதிகளின் 
கீழ் ைவரயறுககபபட்்டைபாறு இநதிய கைககபாயவு ேரநிர்ையம் (Ind-AS) -34 “இவ்டககபாை நிதி அறிகவக” கீழ் விதிககபபட்்ட 
அங்கீகபார ேற்றும் அளவீடு சகபாள்வககளுகமகற்ப ேயபாரிககபபட்டுள்ளன.

4. நிறுைனம் முற்றிலும் ஆவ்டகள் ேற்றும் துவைபசபபாருட்கள் துவறயில் இயங்கி ைருகிறது. அேன்விவளைபாக இநதிய கைககபாயவு 
ேரநிர்ையங்கள்-108 (Ind AS 108)-”செயல்படும் துவறகள்” என்பேன் சபபாருளில் அறிவிபபு மேவையில்வை.

இயக்குனரகள் குழுவுக்ககாக மற்றும் சகார்காக
இந்தியன் டெரடரெய்ன் ப்ஷன்ஸ் லிமிடெட்

ஒப்்ம்/-
சரெத் ரெகாம் நரசிம்மன்

நிர்காக இயக்குனர & தலைலம டசயல் அதிககாரி
DIN: 06497859

இந்தியன் டெர்டரய்ன் பேஷன்ஸ் லிமிடெட்
்திவு அலு்ைகம்: எண்: 208, ப்ளசபசரி தகாம்்ரெம் சகாலை, நகாரெகாயணபுரெம், ்ள்ளிக்கரெலண, டசன்லன - 600 100.

மின்னஞசல்: response.itfl@indianterrain.com; இலணயதளம்: www.indianterrain.com
டதகாலைப்சி: +91-44-4227 9100,  CIN: L18101TN2009PLC073017

30 டெபெமேர் 2022 உென் முடிந்்த காலாண்டு மற்றும அரரயாண்டு ்தணிகரகயாகா்த  
்தனியான நிதிநிரல முடிவுகளின் ொராமெம (₹ பககாடிகளில்)

1
2
3
4
5

6
7

8

வ.
எண்

விவரஙகள்

செயல்பபாடுகள் மூைேபான சேபாத்ே ைருேபானம்

கபாைத்திற்கபான நிகர ைபாபம் / (நட்்டம்) (ைரி, விைககு ேற்றும்/அல்ைது சிறபபு ைவககளுககு முன்பு)

கபாைத்திற்கபான நிகர ைபாபம் / (நட்்டம்) ைரிககு முன்பு (விைககு ேற்றும்/அல்ைது சிறபபு ைவககளுககு பின்பு)

கபாைத்திற்கபான நிகர ைபாபம் / (நட்்டம்) ைரிககு பின்பு (விைககு ேற்றும்/அல்ைது சிறபபு ைவககளுககு பின்பு)

கபாைத்திற்கபான சேபாத்ே விரிைபான ைருேபானம் [கபாைத்திற்கபான ைபாபம் / (நட்்டம்) 
(ைரிககு பின்பு) ேற்றும் இேர விரிைபான ைருேபானம் (ைரிககு பின்பு) உள்ள்டங்கியவை]

ெே பங்கு மூைேனம் (ஒன்றின் முக ேதிபபு ₹2/-)

முநவேய ஆண்டு ேணிகவக செயயபபட்்ட இருபபு நிவை அறிகவகயில் கபாணுேபாறு 
ஒதுககீடுகள் (ேறுேதிபபீடு ஒதுககீடுகள் நீங்கைபாக)

பங்கு ஒன்றுககு ஈட்டு ைருைபாய (ேைபா ₹2/) (சேபா்டர் ேற்றும் சேபா்டரபா செயல்பபாடுகளுககு)

-அடிபபவ்ட ைருைபாய (₹ இல்)

-நீர்த்ே ைருைபாய (₹ இல்)

காலாண்டு முடிவு 

்தணிகரகயாகா்தது
30-டெபெமேர்-22

அரரயாண்டு முடிவு

்தணிகரகயாகா்தது 
30-டெபெமேர்-22

காலாண்டு முடிவு

்தணிகரகயாகா்தது 
30-டெபெமேர்-21

154.38

8.28

8.28

8.66

8.54

8.86

1.96

1.96

253.01

11.13

11.13

11.02

11.05

8.86

2.49

2.49

97.12

0.24

0.24

1.96

2.03

8.22

0.48

0.48

நகாள்: 4 ந்ம்்ர, 2022
இெம்: டசன்லன
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Standalone
Six Months
Ended

Six Months
Ended

30.09.2022 30.09.2022
(Unaudited) (Unaudited)

30.09.2021 30.09.202130.09.2022 30.09.2022

Three Months
Ended

Three Months
Ended

ConsolidatedSl.
No.

Particulars

(Rs. In Lacs)

Note:

For Bhartiya International Limited
Sd/-

Manoj Khattar
Whole Time Director

DIN:00694981
Place: Gurugram
Date: 11.11.2022
CIN: L74899TN1987PLC111744 Tel: +91-9551050418-21 E-mail: shares@bhartiya.com Website: www.bhartiya.com

1 Total Income from Operations 19162.77 16960.95 36858.83 23509.26 22869.95 46187.07
2 Net Profit /(Loss) for the Period (before tax, 1305.71 1237.97 1788.56 1317.83 1859.14 1163.28

Exceptional and /or Extraordinary Items)
3. Net Profit / (Loss) for the Period before tax 1305.71 1237.97 1788.56 1317.83 1859.14 1163.28

(after Exceptional and/ or Extraordinary Items)
4. Net Profit / (Loss) for the Period after tax 978.04 909.38 1342.93 973.17 1498.57 690.77

(after Exceptional and/ or Extraordinary Items)
5. Total Comprehensive Income for the period 983.60 915.69 1354.04 979.51 1504.96 703.45

(comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)
and other Comprehensive Income (After Tax)

6. Paid up Equity Share Capital 1220.71 1220.71 1220.71 1220.71 1220.71 1220.71
(face value Rs.10/- each)

7. Reserves (excluding Revaluation Reserve) - - - - - -
as shown in the Audited Balance Sheet of the
previous year

8. Earnings Per Share (of Rs.10/- each)
(for continuing and discontinued operations)
Basic 8.01 7.45 11.00 8.03 12.33 5.77
Diluted 8.00 7.44 10.98 8.02 12.31 5.76

The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended 30th
September, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements)
Regulations, 2015.The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended 30th
September, 2022 are available on the Company's website (www.bhartiya.com) and on the website of the National Stock Exchange of India
Limited (NSE)(www.nseindia.com), andBSELimited (www.bseindia.com).

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited)

Extract of Statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results For the
Quarter and Half Year Ended 30th September, 2022.

BHARTIYA INTERNATIONAL LIMITED
Regd. Office:-56/7,Nallambakkam Village, (Via Vandalur), Chennai, Tamil Nadu-600 048ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED

Registered Office- Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat – 362266
Branch Office- G Corporation Tech Park, Kasarvadavali, Ghodbunder Road, Thane -400607 (MH)

Notice is hereby given to the borrowers as mentioned below that since they have defaulted in repayment of the Credit facility availed by them from Aditya Birla Housing Finance Limited (ABHFL),
their loan accounts have been classified as Non-Performing Assets in the books of the Company as per RBI guidelines thereto. Thereafter, ABHFL has issued demand notices under section
13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) on the last known addresses of the said borrowers thereby call-
ing upon and demanding from them to repay the entire outstanding amount together with further interest at thecontractual rate on the aforesaid amount and incidental expenses, cost, charges etc.
as stated in the said demand notices. However, the demand notice is also being served by way of publication, as per Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (SARFAESI Rules):
Sl.
No

1 1. LATHA KANAN, (In The Capacity Of Available Legal Heir Of Kanan Chellapa) Rs No. 66/2, Rs No 66/3, New S.No. 66/2b1a, 66/3b1a,
Door No. 4/247, New Natham S. No. 66/36, Plot No. 11, Ayanmanagiri Village, Madurai North Taluk, “C” Block, Door No. 4/246, Nearby
Managiri Vao Office & Sharon New Life Church, Madurai, Tamil Nadu 625020. 2. LATHA KANAN, Rs No. 66/2, Rs No 66/3, New S.No.
66/2b1a, 66/3b1a, Door No. 4/247, New Natham S. No. 66/36, Plot No. 11, Ayanmanagiri Village, Madurai North Taluk, “C” Block, Door No.
4/246, Nearby Managiri Vao Office & Sharon New Life Church, Madurai, Tamil Nadu 625020. 3. LATHA KANAN, (In The Capacity Of
Available Legal Heir Of Kanan Chellapa) 115, Keelaratha Street, Thiruppuvanam, Sivaganga, Tamil Nadu 630611. 4. LATHA KANAN (In
The Capacity Of Available Legal Heir Of Kanan Chellapa) No. 58 New Lig Colony, Annanagar, Annanagar, Madurai, Tamil Nadu 625020. 5.
LATHA KANAN 115/7c, East Car Street, Thiruppuvanam, Thiruppuvanam, Sivaganga, Tamil Nadu 630611. 6. LATHA KANAN No. 58 New
Lig Colony, Annanagar, Annanagar, Madurai, Tamil Nadu 625020. 7. LATHA KANAN (In The Capacity Of Available Legal Heir Of Kanan
Chellapa) C/O Kannan Document Writer Church Building, Sub Registrar Office, Opp Side Thiruppuvanam, Tamil Nadu, 630611. Loan
Account No. LNMDRPNO-03210088329 & LNMDRPNO-03210088330

08-10-2022 10-11-2022 Rs. 43,59,346/-
(Rupees Forty Three

Lakh Fifty Nine
Thousand Three

Hundred Forty Six
Only) by way of

outstanding principal,
arrears (including

accrued late charges)
and interest till

09.11.2022

We hereby call upon the borrower stated herein to pay us within 60 days from the date of this notice, the outstanding amount (s)together with further interest thereon plus cost, charges, expenses,
etc. thereto failing which we shall be at liberty to enforce the security interest including but not limited to taking possession of and selling the secured asset entirely at your risk as to the cost and
consequences.
Please note that as per section 13(13) of the SARFAESI Act, all of you are prohibited from transferring by way of sale, lease orotherwise, the aforesaid secured assets without prior written consent
of the Company. Any contravention of the said section by you shall invoke the penal provisions as laid down under section 29 of the SARFAESI Act and / or any other legal provision in this regard.
Please note that as per sub-section (8) of section 13 of the Act, if the dues of ABHFL together with all costs, charges and expenses incurred by ABHFL are tendered to ABHFL at any time before
the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by ABHFL, and no further step shall be taken by ABHFL or transfer or sale of that secured asset.

DEMAND NOTICE
(under Rule 3 (1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

SUBSTITUTED SERVICE OF NOTICE U/s.13 (2) of SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002.

Date: 12.11.2022 Sd/- Authorised Officer
Place: Madurai (Aditya Birla Housing Finance Limited)

Name and Address Borrower/ Co-Borrower and Guarantor /
Co-Guarantor & Loan A/C No.

NPA Date
Date of
Demand
Notice

Amount due as per
Demand Notice

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY)PROPERTIES MORTGAGED: All That Piece And Parcel Of Revenue Survey No. Natham S. No-66/36 (Old S No. 66/2 & 66/3) Admeasuring 2130
Sq. Ft., Door No-247, 246, Block No. C, Plot No. 11, Situated At Ayanmanagiri Village, Madurai Managiri North Taluk, Madurai North Regd. District, Madurai District, Thallakulam Sro And Bounded
As: East:“C” Block Land Belongs To Plot No-10, North: Land Belongs To G. Saraswathi Block No-C, Plot No-4 South: 20 Ft Wide East West Main Road West: “C” Block Land Belongs To Plot No-
12. Measurements: North-East West: 35 ½ Ft. East-South North: 60 Ft. SOUTH-EAST WEST: 35 ½ FT. WEST-SOUTH NORTH: 60 FT.
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2 12.11.2022சென்னை

நவம்பர் 12, 2022 ெனிக்கிழ்ை

உள்நோக்க இலச்சினை
கி ழக்கு ஆசியா மற்–றும் தென்–கி–ழக்கு ஆசியா 
நாடு–க–ளில் ஏற்–பட்ட கடும்  நிதி தநருக்–க–டி–யின் பின்–ன–
ணி–யில் 1999ம் ஆண்டு ஜி20 உறுப்பு நாடு–க–ளின்  
கூட–்ட–மமப்பு உரு–வாக்–கப்–பட–்டது. ஜி20 நாடு–க–ளின் 
பட–டி–ய–லில் ஆஸ்–தி–ரே–லியா, பிரே–சில், சீனா, பிோன்ஸ்,  
தெர்–மனி, இந்–தியா, ெப்–பான், தகாரியா, ேஷயா, சவுதி 
அரே–பியா,  தென்–னாப்–பி–ரிக்கா, துருக்கி, இங்–கி–லாந்து, 
அதம–ரிக்கா மற்–றும் ஐரோப்–பிய  ஒன்–றி–யம் ஆகிய 
நாடு–கள் உள்–ளன. ஸ்தப–யின் நிேந்–ெே விருந்–தி–ன–ோக 
இருக்–கும்.

ஜி20  நாடு–க–ளா–னது உலக தமாதெ உள்–நாடடு 
உற்–பத–தி–யில் 85%, உல–க–ளா–விய வர்த–ெ–கத–தில்  75% 
மற்–றும் உலக மக்–கள்–தொ–மக–யில் மூன்–றில் இேண்டு 
பங்–மகக் தகாண்்ட சர்–வ–ரெச  தபாரு–ளா–ொே ஒத–து–
மழப்–புக்–கான முென்மம அமமப்–பாக தசயல்–படடு 
வரு–கி–றது. ஜி20  கூட–்ட–மமப்–புக்கு என்று நிேந்–ெே 
தசய–ல–கம்  இல்மல. நிகழ்ச்சி நிேல் பணி–யும் ஜி20 
நாடு–க–ளின் பிே–தி–நி–தி–க–ளால்  ஒருங்–கி–மைக்–கப்–ப–டு–
கி–றது. அவர்–கள் ‘தெர்–பாஸ்’ என்று  அமழக்–கப்–ப–
டு–கின்–ற–னர். ெற்–ரபாது ஒன்–றிய அமமச்–சர் பியூஷ  
ரகாயல்  இந்–தி–யா–விற்–கான தெர்–பாஸ் ஆக நிய–மிக்–
கப்–பட–டுள்–ளார். 

இந்–நி–மல–யில் ஜி20 கூட–்ட–மமப்–புக்கு இந்–தியா 
வரும் டிசம்–பர் 1ம் ரெதி–யி–லி–ருந்து ெமலமம ஏற்–கி–றது. 
இந்–தி–யா–வில் ஜி20 உச்சி மாநாடு அடுத–ொண்டு தசப்–
்டம்–பர் 9 மற்–றும் 10ம் ரெதி–க–ளில் த்டல்–லி–யில் நம்ட–தபற 
உள்–ளது. இெற்–கான இலச்–சிமன (ரலாரகா), கருப்–
தபா–ருள் (தீம்) மற்–றும் இமை–ய–ெ–ளதமெ பிே–ெ–மர் 
ரமாடி க்டந்ெ சில நாட–களுக்கு முன் தவளி–யிட–்டார். 
அந்ெ ரலாரகா–வா–னது ொமமே இருப்–பது ரபாலும், 
‘ஒரே பூமி, ஒரே குடும்–பம், ஒரே எதிர்–கா–லம்’ என்ற 
கருப்–தபா–ரு–ளும் கூறப்–பட–டுள்–ளது. பாெ–க–வின் ரெர்–ெல் 
சின்–ன–மான ொமமே அம்ட–யா–ளதமெ, இலச்–சி–மன–
யாக மவத–துள்–ளது தபரும் விவா–ெப் தபாரு–ளாகி 
உள்–ளது. காங்–கி–ேஸ் உள்–ளிட்ட கட–சி–கள் இமெ 
விமர்–ச–னம் தசய்–துள்–ளன. 

இந்–தி–யா–வின் ரெசிய தகாடி–யில் உள்ள 4 வர்–ைங்–
கமள உள்–ள–்டக்கி உரு–வாக்–கப்–பட–டுள்ள அந்ெ இலச்–
சி–மன–யில், ொமமே மீது பூமிப்–பந்து இருப்–பது ரபால் 
வடி–வ–மமக்–கப்–பட–டி–ருக்–கி–றது. இந்ெ இலச்–சி–மனக்–கான 
விளக்–கத–மெ–யும் பிே–ெ–மர் ரமாடி கூறி–யுள்–ளார். அதில், 
‘ஜி20  இலச்–சி–மன–யில் உள்ள ொம–மே–யின் சின்–னம் 
இந்ெ காலத–திற்–கான நம்–பிக்–மக–யின்  அம்ட–யா–ளம். 
எவ்–வ–ளவு ரமாச–மான சூழல்–கள் வந்–ொ–லும் ொமமே 
மல–ரும். இந்–தியா ென–நா–ய–கத–தின் ொய்; முெல் 
உல–கரமா மூன்–றாம் உல–கரமா இல்மல; ஒரே உல–
கம்–ொன் என்–பமெ உறுதி  தசய்–வரெ இந்–தி–யா–வின் 
முயற்–சி–யாக இருக்–கும்’ என்று கூறி–யுள்–ளார். 

இது–தொ–்டர்–பாக காங்–கி–ேஸ் கடசி ஊ்ட–கப்–பி–ரிவு 
தபாறுப்–பா–ளர் தெய்–ோம் ேரமஷ தவளி–யிட்ட பதி–வில், 
‘ஜி20 அமமப்–பிற்–கான இலச்–சி–மன–யில் பாெ–க–வின் 
ொமமே சின்–னம் இருப்–பது அதிர்ச்–சிமய ஏற்–ப–டுத–
தி–யுள்–ளது. ரமாடி–யும், பாெ–க–வும் ெங்–கமள விளம்–ப–
ேப்–ப–டுத–திக்–தகாள்–வெற்காக எந்ெ ஒரு வாய்ப்–மப–யும் 
பயன்–ப–டுத–திக் தகாள்ள தவட–கப்–ப–டு–வரெ இல்மல 
என்–பது நாம் அறிந்–ெ–து–ொன்’ என்று விமர்–சித–துள்–ளார். 
எப்–ப–டி–யா–கி–லும் ஜி20 இலச்–சிமன விவ–கா–ேத–தில் 
பாெ–க–வின் உள்–ரநாக்–கம் இருப்–ப–ொ–கரவ பல்–ரவறு 
ெேப்–பி–ன–ரும் கூறி–வ–ரு–கின்–ற–னர். 

வீடு புகுந்து தம்பதியை கட்டிப்்போட்டு

20 பவுன், ₹28 லட்சம் க�ொள்ளையடித்த  
7 பபர் கும்பல் அதிரடி ் �து

ப்போலி 
ெோமியோருக்கு 

வ்ை
நாமக்–கல், நவ.12-

நாமக்–கல் மாவட்–டம் பள்–
ளி–பா–ளை–யம் அரு–கக–யுள்ை 
பாலிக்–காட்ளட கேர்ந்–த–வர் 
மில் அதி–பர் பிர–காஷ். இவ–
ரது பபற்–க�ார் மணி–யண்–
ணன்(70), பழ–னி–யம்–மாள்(65). 
இவர்–க–ைது வீட்–டிற்கு கடந்த 
7ம் கததி மதி–யம், காரில் வந்த 
9 கபர் கும்–பல், இரு–வ–ளர–யும் 
கட்டி கபாட்டு 28 பவுன் 
நளக மற்–றும் ₹20 லட்–ேதளத 
பகாள்–ளை–ய–டிதது பேன்–�து. 
பகாள்–ளை–யர்–களை பிடிக்க 
6 தனிப்–பளட அளமக்–
கப்–பட்–டது. தனிப்–பளட 
கபாலீ–ோ–ரின் விோ–ர–ளண–
யில், மணி–யண்–ணன் வீட்–
டில் புளத–யல் எடுப்–ப–தாக 
கூறி வந்த திரு–வண்–ணா–ம–
ளலளய கேர்ந்த கபாலி 
ோமி–யா–ரின் தூண்–டு–த–லின்–
கப–ரில், மது–ளர–ளயச் கேர்ந்த 
பகாள்ளை கும்–பல் இதில் 
ஈடு–பட்–டது பதரி–ய–வந்–தது. 
இது–கு–றிதது கபாலீஸ் தரப்–
பில் கூறி–ய–தா–வது:

திரு–வண்–ணா–ம–ளலளய 
கேர்ந்த ோமி–யார் ஒரு–வளர 
மில் அதி–பர் பிர–கா–ஷின் 
தந்ளத மணி–யண்–ண–னுக்கு 

அவ–ரு –ளடய டிளர–வர் 
ராஜா–ராம் அறி–மு–கப்–ப–டுத–
தி–யுள்–ைார்.  

மணி–யண்–ணளை ேந்–
திதத ோமி–யார்,  அவ–ரது 
கதாட்–டத–தில் புளத–யல் 
இருப்–ப–தாக கூறி, ₹50 ஆயி–
ரம் பகாடுத–தால் அதளை 
எடுதது பகாடுப்–ப–தாக பதரி–
வித–துள்–ைார். இளத நம்–பிய 
மணி–யண்–ணன், ோமி–யா–ரி–
டம் ₹50 ஆயி–ரம் பகாடுத–
துள் –ைார் .  பணதளத 
பபற்–றுக்–பகாண்டு அவ–
ரது கதாட்–டத–தில் பூளஜ 
கபாட்ட ோமி–யார், பபாக்–
ளலன் மூலம் கதாண்–டி–யுள்–
ைார். அப்–கபாது, பாள� 
தட்–டுப்–ப–டகவ புளத–யல் 
எடுப்–பளத நிறுத–தி–யுள்–ைார். 
கதாட்–டத–தில் புளத–யல் 
இருந்த இடம் மாறி விட்–ட–
தா–க–வும், கமலும் ₹50 ஆயி–
ரம் பகாடுத–தால் எடுத–துக் 
பகாடுப்–ப–தா–க–வும் ோமி–
யார் கூறி–யுள்–ைார். ஆைால், 
உஷா–ராை மணி–யண்–ணன் 
ோமி–யாளர நம்–ப–வில்ளல. 

அவர் ககட்ட பணத–ளத–
யும் பகாடுக்–க –வில்ளல.  
இத–ைால் குறுக்கு வழிளய 
ளகயாண்ட ோமி–யார், 
டிளர–வர் ராஜா–ரா–முக்கு 
₹5லட்–ேம் பணம் பகாடுப்–ப–
தா–க–வும், மணி–யண்–ணன் 
வீட்–டில் பணம் இருக்–
கும் இடம் குறிதது உைவு 
போல்ல கவண்–டு–பம–ை–வும் 
ஆளே–வார்தளத கூறி–யுள்–
ைார். பணத–திற்கு ஆளேப்–
பட்ட டிளர–வர் ராஜா–ராம், 
ோமி–யா–ரி–டம் தக–வல்–களை 
பகாட்–டகவ, தைக்கு ஏற்–க–
ைகவ அறி–மு–க–மாை மது–
ளரளய கேர்ந்த பகாள்ளை 
கும்–ப –லுக்கு, ோமி–யார் 
ஸ்பகட்ச் கபாட்டு பகாடுத–
துள்–ைார்.

இதன்–படி, மது–ளரளய 
கேர்ந்த பகாள்ளை கும்–
பல், மணி–யண்–ணன் வீட்–
டில் புகுந்து, அவ–ளர–யும், 
மளை–வி–ளய–யும் கட்டி 
கபாட்டு விட்டு ₹28 லட்–ேம் 
பணம், 20 பவுன் நளகளய 
பகாள்–ளை–ய–டிதது பேன்–

�து. இந்த பகாள்–ளை–யில் 
பதாடர்–பு–ளடய கும்–ப–லின் 
ஒரு பிரிளவ கேர்ந்த பபரி–
ய–ம–ருது(25), ேர–வ–ணன்(24), 
ரஞ்–சித(24), ராகஜஷ்(25), 
பஜக–தீஷ்(36),  கோம–சுந்–த–
ரம்(42), ராகஜந்–தி–ரன்(26) 
ஆகி–கயார் பிடி–பட்–ட–ைர். 
அவர்–க–ளி–ட–மி–ருந்து ₹6,02,500 
பணம், பகாள்–ளை–ய–டிக்க 
பயன்–ப–டுத–திய கார் ஆகி–
யளவ மீட்–கப்–பட்–டது. பிடி–
பட்ட 7 கபளர–யும் ளகது 
பேயத கபாலீ–ோர், அவர்–
களை குமா–ர–பா–ளை–யம் 
மாஜிஸ்–தி–கரட் ககார்ட்–டில் 
ஆஜர்–ப–டுததி சிள�–யில் 
அளடத–த–ைர்.

ளகதாை 7 கபளர தவிர, 
பகாள்–ளைக்கு திட்–டம் 
வகுதது பகாடுதத ோமி–
யார், டிளர–வர் ராஜா–ராம் 
உள்–ளிட்ட கமலும் 7கபர் 
தளல–ம–ள�–வாக உள்–ை–தாக 
பதரி–கி–�து. அவர்–களை 
பிடிக் –கும் முயற் –சி –யில் 
கபாலீ–ோர் தீவி–ர–மாக ஈடு–
பட்–டுள்–ை–ைர்.

ககாள்ளை வழக்–கில் ் கதான 7 பேர்.

மயைவி குறித்து அவதூறோக ் ்பசிைதோல்

ப�ோதை த�னோன்சியர் சுட்டுக் க�ோதை
செல்லியில் 
்பயங்கரம

புது–கெல்லி, நவ. 12-
தைது மளைவி குறிதது 
அவ–தூ–�ாக கபசி–ய–தால் 
ஆத–தி–ர–ம–ளடந்த இளை–
ஞர், அவளர துப்–பாக்–கி–
யால் சுட்–டுக் பகான்–�ார். 
தற்–கபாது படல்லி கபாலீ–
ோர் அவளர ளகது பேய–
துள்–ை–ைர். 

தளல–ந –கர் படல்–லி–
யின் ஜிடிபி என்–கி–கைவ் 
பகு–தி–யில் கநற்று காளல 
ளபைான்–சி–யர் ஹரிஷ் 
பாடி என்� இளை–ஞளர 
கநாக்கி மர்ம நபர் துப்–
பாக்–கிச் சூடு நடத–தி–விட்டு 
தளல–ம–ள�–வாைார். தக–
வ–ல–றிந்த கபாலீ–ோர் ேம்–பவ 
இடத–திற்கு பேன்று அந்த 
இளை–ஞளை மீட்டு மருத–
து–வ–ம–ளைக்கு பகாண்டு 
பேன் –� –ைர் . ஆைால், 
ஹரிஷ் பாடி சிகிச்ளே 
பல–னின்றி உயி–ரி–ழந்–தார். 
கபாலீ–ோர் வழக்–கு–ப–திந்து 
விோ–ரளண நடததி வரும் 
நிளல–யில், அப்–ப–கு–தி–யில் 
உள்ை சிசி–டிவி ககம–ராக்–
களை ஆயவு பேய–த–தில் 
துப்–பாக்–கிச் சூடு நடத–தி–
யது ஜிடிபி என்–கி–கை–வில் 
வசிக்–கும் ககன் பஜயின் 
(40) என்–பது அளட–யா–
ைம் பதரிந்–தது. இவர் மீது 
ஏற்–க–ைகவ நான்கு குற்� 
வழக்–கு–கள் பதிவு பேய–யப்–
பட்–டுள்–ைை. பதாடர்ந்து 

்ேனான்–சி–ய்ை ககான்–று–விட்டு தப்–பி–பயா–டிய ககன் கெயின். 

தளல–ம–ள�–வாக இருந்த 
ககன் பஜயிளை ளகது 
பேயய கபாலீ–ோர் அவ–ரது 
வீட்–டிற்கு பேன்–�–கபாது,   
அந்த வீடு பூட்டி இருந்–தது. 
கபாலீ–ோ–ருக்கு கிளடதத 
ரக–சிய தக–வ–லின் அடிப்–ப–

ளட–யில் கநற்–றி–ரவு ககன் 
பஜயிளை ளகது பேய–த–
ைர். 

இது–கு –றிதது கபாலீ–
ோர் கூறு–ளக–யில், ‘ஹரிஷ் 
பாடி–யும், ககன் பஜயி–
னும் ஒரு–வ –ளர –பயா –ரு –
வர் நன்கு அறிந்–த–வர்–கள் 
தான். சூதா–டும் பழக்–கம் 
பகாண்ட ககன் பஜயின், 
ஹரி–ஷி–டம் ரூ.40,000 கடன் 

வாங்–கி–யி–ருந்–தார். அதற்கு 
ஈடாக மாதம், 4,000 ரூபாய 
அே –லு –டன் வட்–டி –யும் 
பகாடுதது வந்–தார். இருந்–
தா–லும் பணம் பகாடுக்–கல் 
வாங்–கல் பிரச்ளை இருந்–
தது. ேம்–பவ நாளில் குடி–

கபா–ளத–யில் இருந்த 
ஹரிஷ், ககன் பஜயி–
னி–டம் தகாத முள�–
யில் நடந்து பகாண்–
டார். கமலும், ககன் 
பஜயி–னின் மளைவி 
குறிதது அரு–வ–ருக்–
கத–தக்க வளக–யில் 
ஹரிஷ் கபசி–யுள்–ைார். 
இத–ைால் ஆகவ–ே–ம–

ளடந்த ககன் பஜயின், 
ஹரிளஷ பகால்ல முடிவு 
பேய–துள்–ைார். ேம்–பவ 
நாளின் இரவு மது அருந்–
திய ககன் பஜயின், பூங்–
கா–வில் நடந்து பேன்று 
பகாண்–டி–ருந்த ஹரிளஷ 
சுட்–டுக் பகான்–�ார். அளத–
ய–டுதது ககன் பஜயிளை 
ளகது பேயது விோ–ரிதது 
வரு–கி–க�ாம்’ என்–�–ைர்.

விஷம குடித்து

ைோய், ம�ள் ைறக�ோதை
பேலம், நவ.12-

கேலம் அஸ்–தம் –பட்டி 
மணக்–காடு கிழக்கு முதல் 
பதருளவ கேர்ந்–த–வர் சுல்–
தாைா (45). இவ–ரது கண–
வர் முக–மது அப்–பாஸ். 
இவர்–களுக்கு ேம்சு (22), 
ஜாபியா (21) எை 2 மகள்–
கள் உள்–ை–ைர். இவர்–கள் 5 
வய–தாக இருக்–கும்–கபாது 
தந்ளத முக–மது அப்–பாஸ், 
இவர்–களை விட்டு பேன்–
று–விட்–டார். அதன்–பி–�கு 
கூலி–கவ–ளலக்கு பேன்� 
சுல்–தாைா குழந்–ளத–களை 
வைர்தது வந்–தார். அகத 
கநரத–தில் சுல்–தா–ைா–வின் 
ேககா–தரி பவளி–நாட்–டில் 
இருக்–கி–�ார். அவ–ரும் பண 
உதவி பேயது வந்–தார். இந்–
நி–ளல–யில் ேம்–சு–வுக்கு திரு–ம–
ணம் பேயது ளவக்க தாய 
சுல்–தாைா முடிவு பேய–
தார். ஆைால் அவ–ருக்கு 
உடல்–ந–லம் ேரி–யில்ளல. 
இத–ைால் திரு–ம–ணத–திற்கு 
ேம்சு ஒத –துக் –பகாள்–ை –
வில்ளல எை கூ�ப்–ப–டு–கி–
�து.

இந்–நி–ளல–யில் கடந்த 

9ம்கததி தாய சுல்–தா–ைா–
வும், ேம்–சு–வும் வீட்–டில் 
வாந்தி எடுத–த–ைர். அப்–
கபாது தாங்–கள் விஷம் 
குடிதது விட்–ட–தாக ஜாபி–
யா–வி–டம் பதரி–வித–த–ைர். 
உட–ை–டி–யாக அவர், 108 
ஆம்–பு–லன்ளே வர–வ–ளழதது 
கேலம் அரசு மருத–து–வ–ம–
ளை–யில் கேர்த–தார். இதற்–
கி–ளட–யில் கநற்று மாளல 
ேம்சு சிகிச்ளே பல–னின்றி 
உயி–ரி–ழந்–தார். இன்று காளல 
தாய சுல்–தா–ைா–வும் பலி–யா–
ைார். 

இது–கு –றிதது கபாலீ–
ோர் கூறு–ளக–யில், ‘சுல்–தா–
ைா–வுக்–கும் ேம்–சு–வுக்–கும் 
உடல்–ந–லம் ேரி–யில்–லா–மல் 
இருந்–துள்–ைது. இதற்–காக 
பதாடர்ந்து சிகிச்ளே பபற்–
றுள்–ை–ைர். என்–�ா–லும் குண–
மா–க–வில்ளல. இத–ைால் 
மகளுக்கு திரு–ம–ண–மும் 
பேயது ளவக்க முடி–யாத 
நிளல–யில் இரு–வ–ரும் ஒன்–
�ாக விஷம் குடித–தது பதரி–ய–
வந்–துள்–ைது. பதாடர்ந்து 
விோ–ரளண நடததி வரு–கி–
க�ாம்’ என்–�–ைர்.

7 வருடஙகளோக

இளமக�ணதணை �ைோத�ோரம கெய்து 
ஆ�ோெ வீடிபயோ �திவிட்்ட ஏட்டு த�து
திரு–வ–னந்–த–பு–ைம், நவ. 12- 

திரு–வ–ைந்–த–பு–ரத–தில் இைம்–
பபண்ளண மிரட்டி 7 வரு–
டங்–க–ைாக பலாத–கா–ரம் 
பேயது, அவ–ரது ஆபாே 
வீடி–கயா–ளவ–யும் ேமூக 
வளல–த–ைங்–க–ளில் பகிர்ந்த 
லஞ்ே ஒழிப் –புத –துள� 
தளலளம காவ–லளர கபாலீ–
ோர் ளகது பேய–த–ைர்.

திரு–வ–ைந்–த –பு –ரத–தில் 
லஞ்ே ஒழிப் –புத –துள� 
தளலளம காவ –ல –ராக 
பணி–பு–ரிந்து வரு–ப–வர் ோபு 
பணிக்–கர் (48). இவ–ருக்–கும், 
அங்–குள்ை அரு–விக்–களர 
என்� பகு–தி–ளயச் கேர்ந்த 

கண–வ–ளைப் பிரிந்து வசிதது 
வந்த ஒரு இைம்–பபண்–ணுக்–
கும் பநருக்–கம் ஏற்–பட்–டது. 
அந்த இைம்–பபண்–ணின் 
ஆபாே வீடி–கயாளவ ோபு 
பணிக்–கர் எடுதது ளவத–
தி–ருந்–தார். அளதக் காண்–
பிதது மிரட்டி பல்–கவறு 
இடங்–களுக்கு அளழத–
துச் பேன்று கடந்த 7 வரு–
டங்–க–ைாக  அந்த இைம்–
பபண்ளண பலாத–கா–ரம் 
பேயது வந்–துள்–ைார்.

இந்–நி–ளல–யில் ஆபாே 
வீடி–கயாளவ ோபு பணிக்–
கர் தன்–னு–ளடய நண்–
பர்–கள் சில–ருக்கு ேமூக 

வளல–த–ைம் மூலம் பகிர்ந்–
தார். இது குறிதது அறிந்த 
அந்த இைம்–பபண் அரு–
விக்–களர கபாலீ–சில் புகார் 
பேய–தார்.

கபாலீ –ோர் வழக்கு 
பதிவு பேயது விோ–ரளண 
நடத–தி–ைர். இதற்–கி–ளடகய 
ோபு பணிக்–கர் தளல–ம–
ள� –வா –ைார். அவளர 
கபாலீ–ோர் கதடி வந்–த–ைர். 
இந்–நி–ளல–யில், ோபு பணிக்–க–
ளர–யும், அவ–ருக்கு உடந்–
ளத–யாக இருந்த ேந்–கதாஷ் 
மற்–றும் உத–ய–கு–மார் ஆகி–
கயா–ளர–யும் கபாலீ–ோர் 
கநற்று ளகது பேய–த–ைர்.

்�ோளககோட்டுககு தூககிச்�ன்று

மூைோட்டிதய �ைோத�ோரம 
கெய்ய முயன்்ற க�ோடூரன்

பேலம், நவ.12-
கேலம் மாவட்–டம் வீர–க–னூர் அரு–கக–
யுள்ை பக–டப்–பாடி பகு–திளய கேர்ந்–த–வர் 
கருத–தாப்–பிள்ளை. இவ–ரது மளைவி பஜய–
லட்–சுமி (60). இவர் கநற்று முன்–தி–ைம், 
தைது உ�–வி–ைர் வீட்–டுக்கு புளி–யங்–கு–றிச்சி 
ோளல–யில் நடந்து பேன்று பகாண்–டி–ருந்–
தார். அப்–கபாது அகத பகு–திளய கேர்ந்த 
ராம–மூர்ததி மகன் தர் (22) என்–ப–வர், 
பஜய–லட்–சு–மிளய குண்–டுக்–கட்–டாக தூக்–
கிச் பேன்று, அரு–கில் உள்ை கோை கதாட்–
டத–தில் ளவதது பலாத–கா–ரம் பேயய 
முயன்–றுள்–ைார். இத–ைால் அதிர்ச்–சி–ய–
ளடந்த மூதாட்டி, உதவி ககட்டு ேத–தம் 
கபாட்–ட–தால், அரு–கில் 
இருந்–த–வர்–கள் ஓடி வந்–த–
ைர். ஆட்–கள் வரு–வளத 
பார்தத, தர் அங்–கி–ருந்து 
தப்பி ஓடி விட்–டார். இளத–
ய–டுதது, அவர்–கள் பஜய–
லட்–சு–மிளய மீட்டு, ஆத–தூர் 
அரசு மருத–து–வ–ம–ளைக்கு 
சிகிச்–ளேக்–காக அனுப்பி 
ளவத–த–ைர்.

இது –கு –றிதது அவர் 
பகாடுதத புகா–ரின் கபரில், 
ஆத–தூர் அளைதது மக–ளிர் 
கபாலீ–ோர் விோ–ரளண 
நடததி, தளர ளகது பேய–
த–ைர். ளகது பேய–யப்–பட்ட 
தர், தளல–வா–ேல் அருகக 
உள்ை தனி–யார் கல்–லூ–ரி–
யில் படிப்ளப பாதி–யில் 
நிறுததி விட்டு, தற்–கபாது 
பநல் அறு–வளட இயந்–தி–ரத–
தில் டிளர–வ–ராக கவளல 
பேயது வரு–கி–�ார். 

கதாெர் ம்ழ காை–ண–மாக கேன்்ன பகாயம்–பேடு மார்க்–ககட்–டில் காய்–க–றி–கள, ேழங்–கள 
அழுகி குப்–்ே–யில் ககாட்–ெப்–ே–டு–கி–றது. வா்ழப்–ே–ழங்–க்ளை போட்டி போட்டு எடுத்து 
கேல்–லும் கோது–மக்–கள.


