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நவம்பர் 5, 2021 சவள்ளிக்கிழ்ை

பலம் அவசியம்!
ஜம்மு-காஷ்–மீர் யூனி–யன் பிர–தே–சம், ரத�ாரி மாவட்–

டத்–தில் உள்ள நவ்–தேரா பகு–தி–யில் உள்ள ராணுவ 
முகா–மில் வீரர்–களு–டன் தநற்று பிர–ே–மர் தமாடி தீபா–வளி 
பண்–டிகக ககாண்–டா–டி–னார். வீரர்–களுக்கு ேன் ககயா–
தேதய இனிப்–பு–கக்ள வழங்கி அவர் தபசி–ய–ோ–வது:

அகனத்து கடி–ன–மான தநரங்–க–ளி–லும், நம் பாது–காப்பு 
பகட–யி–னர் நாட்–டுக்–காக பாடு–பட்டு வரு–கின்–ற–னர். நாட்–
டுக்–காக உயிர் நீத்–ே–வர்–களுக்கு ேகே–வ–ணங்–கு–கி–தறன். 
மக்–கள நிம்–ம–தி–யாக உறங்–கு–வ–ேற்–கும், மகிழ்ச்–சி–யாக 
வாழ்–வ–ேற்–கும், பாது–காப்பு வீரர்–க–்ளான நீங்–கள ோன் 
கார–ணம்.

நாம் தமற்–ககாண்ட துல்–லிய ோக்–கு–ே–லில், நீங்–கள 
காட்–டிய தீரம் கமய்–சி–லிர்க்க கவத்–ேது. அநே ோக்–கு–ேல் 
முடிநது, வீரர்–கள எநே பாதிப்–பும் இன்றி திரும்–பிய 
கசய்–திகய தகட்க காத்–தி–ருந–தேன். வீரர்–கள அகன–வ–ரும் 
பாது–காப்–பாக திரும்–பி–விட்–ட–னர் என்ற ேக–வல் கிகடத்ே 
தபாது ோன் நிம்–ம–தி–ய–கடந–தேன்.

சர்–ஜிக்–கல் ஸ்டி–கரக்–குக்கு பின்–னும், இப்–ப–கு–தி–யில் 
பயங்–க–ர–வா–ேத்கே பரப்ப முயற்–சி–கள நடந–ேன. அநே 
முயற்–சி–கக்ள, நீங்–கள சரி–யான பதி–ேடி ககாடுத்து, 
தோல்–வி–ய–கட–யச் கசய்–தீர்–கள. நாட்–டின் சுேந–தி–ரத்கே 
பாது–காக்–கும் கபாறுப்பு, மக்–களுக்–கும் உள–்ளது.

முன்பு, ராணுவ கோழில்–நுட்–பத்–தில் பிற நாடு–கக்ள 
நம்–பி–யி–ருந–தோம். ேற்–தபாது 200க்கும் தமற்–பட்ட ராணுவ 
ஆயு–ேங்–கக்ள, நாம் உற்–பத்தி கசய்–கி–தறாம்.

ராணுவ துகற–யில், இந–தியா ேற்–சார்பு அகடநது 
வரு–கி–றது. மாறி வரும் நவீன காேத்–துக்–கு ஏற்–ப–வும், மாறி 
வரும் தபார் முகற–களுக்கு ஏற்–ப–வும், நமது ராணு–வத்கே 
நவீ–னப்–ப–டுத்தி, பேப்–ப–டுத்ே தவண்–டி–யது அவ–சி–யம்.

எல்–கேப்–ப–கு–தி–கக்ள சாகே மற்–றும் கோகே 
கோடர்பு வழி–யாக இகணக்–கும் பணி–கள, முன்–கனப்–
தபா–தும் இல்–ோே அ்ள–வில் தவக–மாக நடநது வரு–கின்–றன. 
இகவ, பாது–காப்பு பணி–யில் ராணு–வத்–துக்கு கபரும் 
உே–வி–யாக உள–்ளன. 

இவ்–வாறு பிர–ே–மர் தபசி–னார்.இே–னி–கடதய, அகம–ரிக்க 
ராணுவ ேகே–கம–ய–க–மான ‘கபன்–ட–கன்’ கவளி–யிட்–டுள்ள 
அறிக்–கக–யில்,’ஒரு ஆண்–டுக்கு முன், அகம–ரிக்க அதி–
கா–ரி–கள கணித்–ேகே விட, சீனா ேனது அணு–சக்–திகய 
அதி–க–ரித்து வரு–கி–றது. சீன அணு ஆயு–ேங்–க–ளின் எண்–
ணிக்கக, ஆறு ஆண்–டு–களுக்–குள 700 ஆக அதி–க–ரிக்–க–
ோம். 2030க்குள 1,000 ஆக உய–ரும் அபா–யம் உள–்ளது.

சீனா–வின் ஆக்–கி–ர–மிப்பு ககாளகக, எல்–கே–க–ளில் 
அத்–து–மீ–றல் ஆகி–யகவ அேன் அண்கட நாடு–களுக்கு 
கபரும் பிரச்–கன–யாக உள–்ளது. இந–தி–யா–வு–ட–னான எல்–
கேகய ஆக்–கி–ர–மிக்க, சீனா கோடர்நது முயற்–சித்து 
வரு–கி–றது. எல்–கே–யில் பேற்–றத்கே அதி–க–ரித்து, அகம–ரிக்–
கா–வு–ட–னான இந–தி–யா–வின் நட்பு வலு–வ–கட–வகே ேடுக்க, 
சீனா கோடர்நது முயற்–சித்து வரு–கி–றது. ஆனால், அநே 
முயற்–சி–கள தோல்–வி–யில் முடிநது வரு–கின்–றன.

கடநே ஆண்டு, ேடாக் எல்–கே–யில் பேற்–றத்கே 
ஏற்–ப–டுத்தி, இந–தி–யாகவ அச்–சு–றுத்தி, ேன் பக்–கம் இழுக்–க–
ோம் என, சீனா நிகனத்–ேது. ஆனால், இந–திய ராணு–வம் 
சிறப்–பாக கசயல்–பட்டு, சீனா–வுக்கு பதி–ேடி ககாடுத்–
து–விட்–டது. இநதோ-பசி–பிக் பகு–திகய ஆக்–கி–ர–மிக்க 
சீனா கோடர்நது முயற்–சிக்–கி–றது. ஆனால், இந–தியா, 
ஆஸ்–தி–தர–லியா, �ப்–பான், அகம–ரிக்கா ஆகிய நாடு–கள 
இகணநது ஏற்–ப–டுத்–தி–யுள்ள, ‘குவாட்’ அகமப்பு, இகே 
ேடுத்து வரு–கி–ற–து’ என்று கூறப்–பட்–டுள–்ளது.

மாநகராட்சியில் பட்்ாசுககழிவுகள்

அப்புறப்்படுத்த நடவடிக்கை
சென்னை, நவ.5- 

தீபா–வளி பண்–டி–கை–யில் 
மாந–ை–ராட்–சி–யில் சேை–ர–மான 
பட்–டா–சுக் ைழி–வு–ைகை அப்–
பு–றப்–ப–டுத்த நட–வ–டிக்கை 
எடுக்–ைப்–பட்–டுள்–ைது.

சேனகன மாந–ை–ராட்–சி–
யில் மண்–ட–லம்-1 மு்தல் 15 
வகர–யி–லான பகு–தி–ை–ளில் 
நாள்–ச்தா–றும் சேை–ர–மா–
கினற குப்–கபகை அைற்–
று–வ–்தற்–ைாை சுமார் 358 
ைன–ரை / இல–கு–ரை ைாம்–
பாக்–டர் மற்–றும் டிப்–பர் 
வாை–னங்–ைள் மற்–றும் 3725 
சபட்–டரி மூலம் இைங்–
ைக்–கூ–டிை மூனறு ேக்–ைர 
வாை–னங்–ைள் அன–றா–டம் 
தூயகம பணிக்–ைாை ஈடு–ப–
டுத–்தப்–பட்டு வரு–கி–றது. 
இந்–நி–கல–யில் தீபா–வளி 
பண்–டி–கை–யில் சேனகன 
மாந–ை–ராட்–சிக்–குட்–பட்ட 

15 மண்–ட –லங் –ை –ளி –லும் 
உள்ை ோகல–ை–ளில் கூடு–
்த–லாை சேை–ர–மா–கும் பட்–
டாசு குப்–கப–ைள், தூயகம 
பணி–ைா–ைர்–ைள் மூல–மாை 
அந்–்தந்்த மண்–ட–லங்–ை–ளில் 
்தனி–ைாை சேை–ரிக்–ைப்–ப–டும். 

அவ்–வாறு சேை–ர–மா–
கும் பட்–டாசு குப்–கப–ைள் 
கும்–மி–டிப்–பூண்டி சிப்–ைாட் 
ச்தாழிற்–சபட்கட வைா–
ைத –தில் அகமந் –துள்ை 
தீங்கு விகை–விக்–ைக்–கூ–டிை 
ைழி–வு–ைள் சேை–ரிப்பு மற்–
றும் அைற்–றும் ்தமிழ்–நாடு 
சவஸ்ட் சமசனஜ்–மனட் 
லிமி–சடட் நிகல–ைத–திற்கு 
பாது–ைாப்–பாை சைாண்டு 
சேனறு முகற–ைாை அைற்–
று–வ–்தற்–ைாை 33 எண்–ணிக்–கை–
யி–லான ்தனி வாை–னங்–ைள் 
பணி–யில் ஈடு–ப–டுத–்தப்–பட்டு 
உள்–ைன.

பாஜக தலைவரகள்

உண்மை ப்பச பவணடும்
விவொய ச�ாழிலாளர் ெங்கம அறிக்்்க

சென்னை, நவ.5-
விவ–ோ–ைத ச்தாழி–லா–ைர் 
ேங்–ைத–தின சபாதுச்–சே–ை–
லா–ைர் சபரி–ை–ோமி சவளி–
யிட்–டுள்ை அறிக்கை:

பாஜை ஒன–றிை அரசு 
்தமிழ்–நாட்–டில் நகட–சபற்று 
வரும் மைாதமா ைாந்தி 
ச்தசிை ஊரை சவகல உறு–
தி–ை–ளிப்–புத திட்–டத–திற்கு 
பல மா்தங்–ை–ைாை பணம் 
அனுப்–ப–வில்கல. இ்த–னால் 
திட்–டப் பணி–யில் சவகல 
சேயது  ஆயி–ரக்–ை –ணக்–
ைான ச்தாழி–லா–ைர்–ைள் 
நானகு, ஐந்து மா்தங்–ை–ைாை 
சவகல சேய்த நாட்–ைளுக்–
ைான ஊதி–ைப் பாக்–கிகை 
சபறு–வ–்தற்–ைாை சபாராடி 
வரு–கின–ற–னர். முன–னாள் 
மு்தல்–வர் சஜை–ல–லி்தா 
மகற–வுக்–குப் பிறகு அதி–முை  
சுை ஆ்தா–ைம் ச்தடும் கும்–ப–
லாை மாறிப்–சபா–ன–து–டன 
பாஜ–ை–வின ்தமிழ்–நாட்டு 
முை–கம–ைாை சேைல்–பட்டு 
வந்–்தது. அப்–சபா–து–்தான 
அதி–முை ஆட்–சி–யில் சவகல 
உறு–தி–ை–ளிப்–புத திட்–டத–தில் 
ரூ.246 சைாடி ஊழல் நடந்்த 
முகற–சைடு சவளி–ைா–னது. 
இ்தகன எல்.முரு–ை–னும், 
பாஜ–ை–வி–ன–ரும் மூடி–ம–கறப்–
பது ைாருக்–ைா–ை?.

பகுத –்த –றி –யும் ்தனித–

து–வப் பண்பு சைாண்ட 
்தமிழ்–நாட்–டில் பாஜ–ை –
வின சபாய மூட்கட 
விைா–பா–ரம் சேல்–லு–ப–டி–
ைா–ைாது. ்தமிழ் மாநில 
விவ–ோ–ைத ச்தாழி–லா–ைர் 
ேங்–ைத–தின முகற–யீட்–கடத 
ச்தாடர்ந்து, மு்த–ல–கமச்–ேர் 
சமற்–சைாண்ட ச்தாடர்   
நட–வ–டிக்–கை–ைால் ஒன–
றிை அரசு சைாடுக்–ைா–மல் 
நிறுததி  கவத–தி–ருந்்த கூலிப் 
பாக்–கிக்–ைா–ைத ்தான ரூ.1331 
சைாடி நிதி விடு–வித–துள்–
ைது. இத–திட்–டக் ைணக்–கில் 
ஒன–றிை அரசு சமலும் பல 
நூறு சைாடி ்தமிழ்–நாட்–டுக்கு 
்தர சவண்–டும் என–பக்த 
ஒன–றிை இகண அகமச்–ேர் 
எல்.முரு–ைன அறிந்து சபே 
சவண்–டும். மு்த–ல–கமச்–ேர் 
்தகல–யீட்–டால்  நூறு–நாள் 
சவகலத திட்–டத ச்தாழி–லா–
ைர்–ை–ளின ஊதி–ைப் பாக்கி, 
அவர்–ை–ைது வங்–கிக் ைணக்–
கிற்கு வந்து சைாண்–டி–ருக்–கி–
றது.  இந்்த உண்–கம–ைகை 
மகறதது, சபாய–ைகை 
மூட்டி ைட்டி விைா–பா–ரம் 
சேய–யும் பாஜ–ை –வி–னர் 
உட–ன–டி–ைாை அவர்–ை–ைது 
மலி–வான சேைகல நிறுத–
திக் சைாள்ை சவண்–டும். 

இவ்–வாறு கூறப்–பட்–டுள்–
ைது.

முல்லை பபரியாறு அலை பற்றி உணலம பதரியாமல்

அதிமுகைவின் ப்போரோடட 
அறிவிப்பு பவடிக்கை 

அ்ைசெர் து்ைமுரு்கன ப்பட்டிமீனைம்–பாக்–கம், நவ. 5-
்தமி –ழ –ைத –தில் முல்கல 
சபரி–ைாறு அகண பற்றி 
பல–வி–்த–மான சேய–தி–ைள் 
வரு–வ–்தால், அகண–யின 
உண்கம நிகலகை சநரில் 
ைண்–ட–றிை ்தமி–ழை அகமச்–
ேர்–ைள் குழு–வி–னர் இனறு 
சேல்–கி–சறாம். ஏற்–ை–னசவ 
இருந்்த ஆட்–சி–ைா–ைர்–ைள், 
அகண–யின உண்கம நில–வ–
ரம் ச்தரி–ைா–மல், சபாராட்–
டம் நடத்த சபாவ–்தாை 
அறி–வித–துள்–ைது சவடிக்–
கை–ைாை இருக்–கி–றது எனறு 
அகமச்–ேர் துகர–மு–ரு–ைன, 
சேனகன விமான நிகல–
ைத–தில் கூறி–னார்.

முல்கல சபரி –ைாறு 
அகண–யின உண்கம 
நிகல குறிதது சநரில் 
சேனறு ஆயவு சேயை 
்தமி–ழை நீர் –வ –ைத –துகற 
அகமச்–ேர் துகர–மு–ரு–ைன 
்தகல–கம–யில் அகமச்–
ேர்–ைள் பி.டி.ஆர்.பழ–னி–
சவல் திைா –ை – ரா –ஜன, 
ஐ.சபரி–ை–ோமி, மூர்ததி, 
ேக்–ை–ர–பாணி ஆகி–சைார் 
இனறு சநர–டி–ைாை ஆயவு 
சேய–கின–ற–னர். அ்தற்–ைாை 
அகமச்–ேர் துகர–மு–ரு–ைன 
இனறு ைாகல 6.15 மணிக்கு 

இண்–டிசைா ஏர்–கலனஸ் 
விமா–னத–தில் மது–கரக்கு 
புறப்–பட்டு சேன–றார். மற்ற 
அகமச்–ேர்–ைள் மது–கர–யில் 
இருந்து துகர–மு–ரு–ை–னு–டன 
இகணந்து சைாள்–கின–ற–
னர்.

முன–ன–்தாை சேனகன 
விமான நிகல–ைத–தில் துகர–
மு–ரு–ைன, நிரு–பர்–ைளுக்கு 
அளித்த சபட்டி:

வட–கி–ழக்கு பரு–வ–மகழ 
நில–வி–வ–ரும் இச்–சூழ்–நி–கல–
யில் ்தமிழ்–நாட்–டில் உள்ை 
அகனதது அகண–ைள் மற்–
றும் அகணக்–ைட்–டு–ை–ளின 
நிகல குறித–தும் சநரில் 
சேனறு ஆயவு சேயை இருக்–
கி–சறாம். இனறு முல்கல 
சபரி–ைாறு அகணகை 
சநரில் ஆயவு சேயை சபாகி–
சறாம். முல்கல சபரி–ைாறு 
அகண பற்றி பல–வி–்த–மான 
சேய–தி–ைள் ்தமிழ்–நாட்டில் 
உலாவி சைாண்–டி–ருக்–கின–
றன. சைரை மாநி–லதக்த 
சேர்ந்்த அகமச்–ேர்–ைள், 
அதி–ைா–ரி–ைள் முல்கல சபரி–
ைாறு அகணகை சநரில் 
சேனறு ஆயவு சேயது, 

அவர்–ைள் ்தரப்பு அறிக்–கை–
ைகை ச்தரி–வித–துள்–ை–னர். 
எனசவ ்தமி–ழ–ைத–தின ோர்–
பில் முல்கல சபரி–ைாறு 
அகண–யின உண்கம 
நிகலகை ைண்–ட–றி–வ–்தற்–
ைாை நாங்–ைள் ்தற்–சபாது 
சேல்–கி–சறாம். ்தமிழ்–நாட்–
டில் ஏற்–ை–னசவ ஆட்–சி–யில் 
இருந்–்த–வர்–ைள், முல்கல 
சபரி –ைாறு அகணக்கு 
சநரில் சேனறு எந்–்த–வி்த 
ஆய–வும் சமற்–சைாள்–ை–
வில்கல. அகண–யின 
உண்கம நில–வ–ரம் குறிதது 
ச்தரி–ைா–மல் சபாராட்–டம் 
நடத்த சபாவ–்தாை அதி–முை 
ச்தரி–வித–தி–ருப்–பது சவடிக்–
கை–ைாை உள்–ைது. ஆட்–
சி–யில் இருந்–்த–சபாது நீட் 
ச்தர்வுக்கு எதி–ராை எந்–்த–
வி்த ைருத–தும் ச்தரி–விக்ை 
க்தரி–ைம் இல்–லா்த அதி–
முை, ்தற்–சபாது, முல்கல 
சபரி–ைாறு அகண விவ–ைா–
ரம் ச்தாடர்–பாை சபாராட்–
டம் நடத–து–வ–்தாை அறி–விப்–
ப–்தா? 

இவ்–வாறு துகர–மு–ைன 
கூறி–னார்.

திருமஙகைம் பதாழிைதிபர வீட்டில் பகாள்லளை

3 பேரை கஸ்டடியில் எடுத்து விசாைரை 
14 ேவுன், 5 கிப�ா வெள்ளி, ₹8 �டசம் மீடபு

அண்–ணா–ந–கர், நவ. 5-
திரு–மங்–ை–லத–தில் ச்தாழி–ல–
தி–பர் வீட்–டில் நகை–ைள் 
சைாள்கை சபான வழக்–
கில் சமலும் 14 பவுன நகை–
ைள், 5 கிசலா சவள்ளி, ரூ.8 
லட்–ேம் சராக்–ைம் பறி–மு–்தல் 
சேய–ைப்–பட்–டது.

சேனகன திரு–மங்–ை–லம் 
18வது பிர–்தான ோகல பகு–
திகை சேர்ந்–்த–வர் ச்தாழி–ல–
தி–பர் இைங்–சைா–வன (53). 
அச்த பகு–தி–யில் ்தனி–ைார் 
டிரா –வல்ஸ் நிறு–வ –னம் 
நடததி வரு–கி–றார். ைடந்்த 
மா்தம் 2ம் ச்ததி இவ–ரது 
வீட்–டில் 120 பவுன நகை–
ைள், 5 கிசலா சவள்ளி 
சபாருட்–ைகை மர்ம நபர்–
ைள் சைாள்–கை–ை–டிதது 
சேன–ற–னர். 

புைா–ரின சபரில், திரு–
மங் –ை –லம் சபாலீ –ோர் 
வழக்கு பதிந்து விோ–ரிதது 
வரு–கின–ற –னர். சமலும், 
உ்தவி ஆகண–ைர் ரவி–ேந்–தி–
ரன மற்–றும் இனஸ்–சபக்–டர் 
சவலு–மு–ரு–ைன ்தகல–கம–
யில் ்தனிப்–பகட அகமதது 
ஒசூ–ரில் உள்ை ஒரு ்தனி–ைார் 
விடு–தி–யில் பதுங்–கி–யி–ருந்்த 2 
சபண்–ைள், ரவுடி உட்–பட 
6 சபகர சுற்றி வகைதது 
கைது சேய–்த–னர். அவர்–
ைகை  திரு–மங்–ை–லம் ைாவல் 
நிகல–ைத–துக்கு சைாண்டு 
வந்து விோ–ரித–்த–னர். அவர்–

ைள், திரு–சநல்–சவ–லிகை 
சேர்ந்்த ரவுடி தின–ை–ரன, 
அவ–ரது மகனவி உஷா, 
ரவுடி சிவா, சலாசைஷ், 
சமாைன, ராணி என–ப–
தும், அண்–ணா–ந–ைர், திரு–
மங்–ை–லம், விரு–ைம்–பாக்–ைம், 
வில்–லி–வாக்–ைம், முைப்–சபர், 
அரும்–பாக்–ைம் ஆகிை பகு–
தி–ை–ளில் கைவ–ரிகே ைாட்–
டி–ை–வர்–ைள் என–ப–தும், திரு–
மங்–ை–லம் ச்தாழி–ல–ப–தி–பர் 
வீட்–டில் சைாள்–கை–ை–டித–்த–
வர்–ைள் என–ப–தும் ச்தரிந்–
்தது. பின–னர் 6 சபர் மீது 
வழக்கு பதிவு சேயது எழும்–
பூர் நீதி–மன–றத–தில் ஆஜர்–ப–
டுததி சேங்–ைல்–பட்டு சிகற–
யில் அகடத–்த–னர்.

இந்்த வழக்–கில் முக்–கிை 
குற்–ற–வா–ளி–ை–ைான தின–ை–
ரன, சலாசைஷ், சமாைன 
ஆகி–சைாகர ைாவ–லில் 
எடுதது விோ–ரிக்ை சபாலீ–
ோர் மனு–்தாக்–ைல் சேய–்த–
னர். நீதி–மனற அனு–மதி 
கிகடத–்த–தும், 3 சபகர–யும் 
ைடந்்த 2ம் ச்ததி திரு–மங்–ை–
லம் ைாவல் நிகல–ைத–துக்கு 
அகழதது வந்து விோ–ரித–்த–
னர். அவர்–ைள், சேனகன 
பாரி–மு–கன–யில் உள்ை ஒரு 
்தனி–ைார் வங்–கி–யில் நகை–
ைள் மற்–றும் பணதக்த கவத–
தி–ருப்–ப–்தாை ச்தரி–வித–்த–னர். 
இக்த–ை–டுதது, சபாலீ–ோர் 
விகரந்து சேனறு, 14 பவுன 

நகை–ைள், 5 கிசலா சவள்ளி 
சபாருட்–ைள், ரூ.8 லட்–ேம் 
சராக்–ைம் ஆகி–ை–வற்கற 
மீட்–ட–னர். 

சமலும் விோ–ர –கண–
யில் சவலூர் மாவட்–டத–
தில் உள்ை ஒரு ்தனி–ைார் 
வங்–கி–யில் 10 பவுன நகை 
அடகு கவத–்த–்தாை கூறி–
னர். உடசன ேம்–பந்–்தப்–
பட்ட வங்–கிக்கு சேனறு 
விோ–ரித–்த–சபாது, முகற–
ைாை நீதி–மனற ஆவ–ணம் 
சவண்–டும் எனறு கூறப்–
பட் –டது. அக்த மீட்ை 
சபாலீ–ோர் முடிவு சேய–
துள்–ை–னர். ்தவிர, ைடந்்த 
வரு–டம், விரு–ைம்–பாக்–ைத–
தில் உள்ை ஒரு வீட்–டில் 
21 பவுன நகை–ைள் சைாள்–
கை–ை–டித–்த –தும் விோ–ர –
கண–யில் ச்தரி–ை–வந்–்தது. 
இது ச்தாடர்–பாை விரு–ைம்–
பாக்–ைம் சபாலீ–ோ–ருக்கு 
்தை–வல் ச்தரி–விதது ைாவ–
லில் எடுதது விோ–ரிக்ை 
திரு–மங்–ை–லம் சபாலீ–ோர் 
கூறி–யுள்–ை–னர். அ்தற்–ைான 
பணி–யில் அவர்–ைள் ஈடு–
பட்–டுள்–ை–னர். சமலும் 
சேன–கன–யில் சவறு எங்–
சைல் –லாம் கைவ–ரிகே 
ைாட்–டி–யுள்–ைார்–ைள் என 
அறிை பல சைாணங்–ை–ளில் 
திரு–மங்–ை–லம் சபாலீ–ோர் 
ச்தாடர்ந்து விோ–ரகண 
சேயது வரு–கின–ற–னர்.

தீபா–வளி பண்–டி–்க்ை முன–னிட்டு சென்னை புர–்ெ–வாக்–கம் அடுத்த பட்–டா–ளம் பகு–தி–யில் 
உளள டாஸ்–மாக்க–்ட–யில் குவிந்த குடி–ம–கன–க–ளின கூட்–டம்.

ஒபை நாளில் 221 பேர் 
வகாபைானாொல் ேலி

புது–சடல்லி, நவ. 5-
ஒன–றிை சுைா–்தா–ரத–துகற 
அகமச்–ே–ைம் இனறு சவளி–
யிட்ட அறி–விப்–பின–படி 
ைடந்்த 24 மணி சநரத–தில் 
12,729 சபருக்கு புதி–ை–்தாை 
சைாசரானா பாதிப்பு ஏற்–
பட்–டுள்–ைது. அச்த–சபால் 
221 சபர் சைாசரானா 
ச்தாற்–றால் இறந்–்த–னர். 
12,165 சபர் ச்தாற்று பாதிப்–
பில் இருந்து மீண்–ட–னர். 
1,48,922 சபர் ச்தாற்று 
பாதிப் –பால் ச்தாடர் 

சிகிச்–கே–யில் உள்–ை–னர். 
இது–வகர நாடு முழு–வ–தும் 
1,07,70,46,116 சடாஸ் ்தடுப்–
பூசி சபாடப்–பட்–டுள்–ை–
்தாை ச்தரி–விக்–ைப்–பட்–டுள்–
ைது. 

தீபா–வளி பண்–டி்க நநற்று விம–ரி–்ெ–ைாக சகாண்–டா–டப்–பட்–டது. சென்னை சமரினைா கடற்–க–
்ர–யில் குவிந்த சபாது–மக்–கள கூட்–டம்.

யார? யார? வீட்டில் எவவளைவு திருடினேன்

்படடியல் ப்போடடு கைடி்தததுடன் 
ப்போரு்ை ஒப்்ப்டத்த திருடன்

ப்கைளாவில் சுவாைஸயம
திரு–வ–னைந–்த–பு–ரம், நவ.5-

சைரை மாநி –லம் ைண்–
ணூர் அருசை பரி–ைா–ரம் 
பகு –தி –யில் ைடந்்த சில 
மா்தங்–ை–ைாை பூட்டி கிடந்்த 
வீடு–ை–ளில் சைாள்கை ேம்–ப–
வங்–ைள் அதி–ை–ைவு நடந்து 
வரு–கி–றது. இது ச்தாடர்–
பாை பரி–ைா–ரம் சபாலீ–
சில் ஏரா–ை–மான புைார் 
குவிந்–்தன. இக்த–ை–டுதது 
சைாள்–கை–ைகன தீவி–ர–
மாை ச்தடி வந்–்த–னர். அச்த 
பகு–திகை சேர்ந்–்த–வர் அஷ–
ரப். இவ–ரது வீட்–டில் சில 
நாட்–ைளுக்கு முனபு ரூ.10 
ஆயி–ரம், ஒரு பவுன நகை 
ஆகி–ைகவ திருடு சபானது. 

இது–கு–றிதது சபாலீ–சில் 
புைார் சேய–தி –ருந் –்தார். 
இந்்த நிகல–யில் அஷ–ரப் 
வீட்–டி–னர் சநற்று ைாகல 
வீட்–டின ை்தகவ திறந்து 
சவளிசை வந்–்த–னர். அப்–
சபாது வாே–லில் 3 சபரிை 

ைவர் – ைள் இருந் – ்தக்த 
பார்த–்த–னர். அக்த திறந்து 
பார்த–்த–சபாது அதில் ஒரு 
லட்–ேதது 91 ஆயி–ரதது 500 
பணம், 4.5 பவுன ்தங்ை ேங்–
கிலி, 630 மில்லி கிராம் ைம்–
பல், சமாதி–ரம் உள்–ளிட்ட 
சபாருட்–ைள் இருந்–்தன. 
ஒரு ைடி–்த–மும் இருந்–்தது.

உடசன அஷ–ரப் வீட்–
டி–னர் ைடி–்ததக்த பிரிதது 
படித – ்த – ன ர் .  அதில் , 
சைாசரானா ைாலத–தில் 
சவறு வழி –யினறி பல 
வீடு–ை –ளில் நான திருடி 
விட்–சடன. சேய்த ்தவ–
ருக்கு மன–னிப்பு சைட்டு 
சைாள்–கி–சறன. எந்–ச்தந்்த 
வீடு–ை–ளில் என–சனனன 
சபாருட்–ைள் திரு–டி–சனன 
என –பக்த ைடி –்தத –தில் 
விவ–ர–மாை எழு–தி–கவதது 

இருக்–கி–சறன. ்தைது சேயது 
அந்–்தந்்த வீடு–ை–ளில் அவர்–
ைளுக்கு உரிை சபாருட்–
ைகை சைாடுதது விடுங்–ைள் 
எனறு குறிப்–பி–டப்–பட்–டி–
ருந்–்தது. 

இக்த–ை–டுதது அஷ–ரப் 
ைடி–்தம், சபாருட்–ைள் ஆகி–
ை–வற்கற பரி–ைா–ரம் ைாவல் 
நிகல–ைத–தில் ஒப்–ப–கடத–
்தார். உடசன சபாலீ–ோர் 
அக்த நீதி–மன–றத–தில் ஒப்–ப–
கடத–்த–னர். ச்தாடர்ந்து 
அந்்த சபாருட்–ைள் உரி–ை–
வர்–ை–ளி–டம் ஒப்–ப–கடக்ை 
சபாலீ–ோர் தீர்–மா–னிதது 
உள்–ை–னர். மனம் திருந்–திை 
சைாள்–கை–ைன பணம், 
சபாருட்–ைகை திருப்பி 
ஒப்–ப –கடத்த ேம்–ப –வம் 
ைண்–ணூ–ரில் பர–ப–ரப்கப 
ஏற்–ப–டுததி உள்–ைது. 

பநல்லை அருனக

பவளைததில் அடிதது பசல்்லப்்படட 
கைர்ப்பிணி சட்லமைோகை மீடபு

களக்–காடு, நவ. 5-
சநல்கல மாவட்–டம் ைைக்–
ைாடு பகு–தி–யில் சநற்று முன–
தி–னம் மாகல ைன–மகழ 
சைாட்–டி–ைது. இ்த–னால் 
ைைக்–ைாட்–டில் ஓடும் ைால்–
வாய மற்–றும் ஆறு–ை–ளில் 
ைடும் சவள்–ைப்–சப–ருக்கு 
ஏற்–பட்–டது. நாங்–கு–சந–ரி–
ைான ைால்–வா–யில் ஏற்–
பட்ட சவள்–ைத–்தால் சி்தம்–
ப–ர–பு–ரம் சேல்–லும் வழி–யில் 
உள்ை ்தகரப்–பா–லம் ்தண்–
ணீ–ரில் மூழ்–கி–ைது. பாலத–
தின மீது இடுப்–ப–ை–விற்கு 
ைாட்–டாற்று சவள்–ைம் 
சேன–றது. இக்த–ை–டுதது 
ைைக்–ைாடு-சி்தம்–ப–ர–பு–ரம் 
சபாக்–கு–வ–ரதது துண்–டிக்–
ைப்–பட்டு, சி்தம்–ப–ர–பு–ரம் 
்தனித–தீ–வா–னது.

இ்த–னி–கடசை ைைக்–
ைாடு அருசை உள்ை 
சி்தம்–ப–ர–பு–ரம் ராஜ–பு–தூர் 
ச்தருகவ சேர்ந்்த முரு–ைன, 
்தனது மைள் சலைா (23), 
அவ–ரது ைண–வர் குமரி 
மாவட்–டம் நாைர்–சைா–வில் 
சூரங்–கு–டிகை சேர்ந்்த பர–

சமஸ்–வ–ரன ஆகி–சைாகர 
்தகல தீபா–வளி சைாண்–
டாட ஊருக்கு ஆட்–சடா–
வில் அகழதது வந்–்தார். 
பாலத–தின மீது சவள்–ைம் 
சேன–ற –்தால் ஆட்சடா 
சேல்ல முடி–ைா்த நிகல 
ஏற்–பட்–டது. அப்–சபாது 
மின–ோ–ர–மும் ்தகட–பட்–
டி–ருந்–்தது. இருள் சூழ்ந்து 
ைாணப்–பட்–ட–்தால் சவள்–
ைத–தின சவைம் ச்தரி–ைா–
மல் முரு–ைன, சலைா, பர–

சமஸ்–வ–ரன, முரு–ைன மைன 
பாரத ஆகி–சைார் ்தண்–ணீ 
ருக்–குள் இறங்கி நடந்து 
சேனறு பாலதக்த ைடக்ை 
முைன–ற–னர். ஆனால் எதிர்–
பா–ரா–்த–வி–்த–மாை திடீர் என 
சவள்–ைம் நால்–வ–கர–யும் 
இழுதது சேன–றது. முரு–ைன, 
பாரத, பர–சமஸ்–வ–ரன ஆகி–
சைார் சவள்–ைத–தில் நீந்தி 
ைகர சேர்ந்–்த–னர். சலைா 
சவள்–ைத –தில் அடிதது 
சேல்–லப்–பட்–டார்.

இது–கு –றிதது ்தை –வல் 
அறிந் –்த –தும் விகரந்து 
வந்்த, தீ அகணப்பு மீட்பு 
பணி வீரர்–ைள், சவள்–ைத–
தில் அடிதது சேல்–லப்–
பட்ட சலைாகவ ச்தடும் 
பணி–யில் ஈடு–பட்–ட–னர். 
நள்–ளி–ர–வில் ைால்–வா–யில் 
ஒரு மரத–தில் சிக்–கி–யி–ருந்்த 
சலைா–வின ேட–லம் மீட்–
ைப்–பட்–டது. சலைா–விற்–
கும், பர–சமஸ்–வ–ர–னுக்–கும் 
ைடந்்த ஜன–வரி மா்தம் 
திரு–ம–ணம் நடந்–்தது. ்தற்–
சபாது சலைா 6 மா்த ைர்ப்–
பி–ணி–ைாை இருந்–்தார். 

பலி–ைானை நேகா. 

நூறோர� அதிேரி்டம் ₹1 பகாடி ப�ாசடி
்கணவன, ை்னைவிக்கு வ்லஈநராடு, நவ. 5-

ச்தாழில் அதி–ப–ரி–டம் ரூ.1 
சைாடி சமாேடி சேய்த 
ைண–வன, மகன–விகை 
ஈசராடு மாவட்ட குற்–றப்–
பி–ரிவு சபாலீ–ோர் ச்தடி 
வரு–கின–ற–னர்.

ஈசராடு மாவட்–டம் 
சைாபி சமாடச்–சூர் பால–
மு–ரு–ைன நைகர சேர்ந்–்த–வர் 
மசைஸ்–வ–ரன (43). நூற்–
பாகல நடததி வரு–கி–றார். 
இவ–ரி–டம் சைாபி நல்–ல–ை–
வுண்–டம்–பா–கை–ைதக்த 
சேர்ந்்த முரு–சை–ேன, அவ–
ரது மகனவி சஜாதி ஆகி–
சைார் லக்–ைம்–பட்–டி–யில் 
1.17ஏக்–ைர் நிலம் மற்–றும் 
ஒரு நிறு–வ–னம் உள்–ை–்தா–ை–
வும், அ்தகன விற்–பகன 
சேய–வ–்தாை கூறி உள்–ை–னர். 
இக்த–ை–டுதது மசைஸ்–வ–ரன, 
முரு–சை–ேன மற்–றும் சஜாதி–
யின சோத–துக்–ைகை ரூ.10 
சைாடிக்கு வாங்கி சைாள்ை 

மசைஸ்–வ–ரன ஒப்–பு –்தல் 
அளிதது, அ்தற்–ைாை ரூ.1 
சைாடிகை முன–ப–ண–மாை 
வங்கி ைணக்–கில் சேலுத–தி–
யுள்–ைார்.

ச ம லு ம்  மு ரு – ச ை –
ேன, சஜாதி இரு–வ–ரி–ட–
மும், சோத–துக்–ைளுக்கு 
வங்–கி –யில் சபற் –றுள்ை 
ைடகன சேலுததி விட்டு, 
்தகட–யினகம ோனறு 
வழங்–கி–னால் மீ்த–முள்ை 
ச்தாகைகை வழங்–கு–வ–
்தாை ச்தரி–வித–துள்–ைார். 
ஆனால் ,  முன –ப –ணம் 
சபற்–றுக்–சைாண்ட இரு–வ–
ரும் மசைஸ் –வ –ர –னுக்கு 
வங்–கி–யில் இருந்து ்தகட–
யினகம ோனறு சபற்று 
்தரா–மல் ைாலம் ்தாழ்ததி 
வந்–துள்–ை–னர். இந்–நி–கல–
யில் முரு–சை–ேன, சஜாதிக்கு 
சோந்–்த–மான அந்–நி–று–வ–னம் 

வங்–கி–யின ஏலத–துக்கு சேன–
று–விட்–ட–்தா–ை–வும், சவறு 
ஒரு–வர் அந்்த நிறு–வ–னதக்த 
வாங்–கி –விட்–ட –்தா –ை –வும் 
மசைஸ்–வ–ர–னுக்கு ச்தரி–ை–
வந்–்தது.

இக்த–ை–டுதது மசைஸ்–வ–
ரன அவர்–ை–ளி–டம் சேனறு 
்தான முன –ப –ண –மாை 
சைாடுத்த ரூ.1 சைாடிகை 
திருப்பி ்தரு–மாறு சைட்டு 
உள்–ைார். ஆனால் அவர்–
ைள் பணதக்த சைாடுக்–ைா–
மல் சைாகல மிரட்–டல் 
விடுத–்த–னர். இது குறிதது 
மசைஸ்–வ –ரன ஈசராடு 
எஸ்பி அலு–வ–ல–ைத–தில் 
புைார் மனு அளித–்தார். 
அ்தன சபரில், முரு–சை–ேன, 
சஜாதி ஆகிை இரு–வர் மீதும் 
மாவட்ட குற்–றப் –பி –ரிவு 
சபாலீ–ோர் வழக்–குப்–ப–திவு 
சேயது ச்தடி வரு–கின–ற–னர்.
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WHEREAS, the authorized officer of Jana Small Finance Bank Limited (Formerly known as Jana Lakshmi Financial Services Limited).,
under the Securitization And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 and in exercise of
powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued demand notices to the
borrower(s)/ Co-borrower(s) calling upon the borrowers to repay the amount mentioned against the respective names together with
interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices within 60 days from the date of receipt of the said notices, along
with future interest as applicable, incidental expenses, costs, charges etc., incurred till the date of payment and/ or realisation.

POSSESSION NOTICE

Sr.
No. Loan No.

1

Borrower/ Co-Borrower/
Guarantor/ Mortgagor

Date / Time & Type of
Possession

13(2) Notice Date/ Outstanding Due (in Rs.)
as on

45959430000012 1) Mrs. Anees Fathima.M,
2) Mr. Ahamed Mansoor.L

11.08.2021 / Rs.18,78,479.79/- (Rupees
Eighteen Lakh Seventy Eight Thousand Four
Hundred & Seventy Nine and Seventy nine

paisa Only) as on 08.08.2021

Date:01.11.2021
at 03.02 PM

Symbolic Possession

Whereas the Borrower's/ Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagors, mentioned herein above have failed to repay the amounts due,
notice is hereby given to the Borrower's mentioned herein above in particular and to the Public in general that the authorised officer
of Jana Small Finance Bank Limited has taken possession of the properties/ secured assets described herein above in exercise
of powers conferred on him under Section 13(4) of the said act read with Rule 8 of the said rules on the dates mentioned above.
The Borrower's/ Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagors mentioned herein above in particular and the Public in general are hereby
cautioned not to deal with the aforesaid properties/ Secured Assets and any dealings with the said properties/ Secured assets will
be subject to the charge of Jana Small Finance Bank Limited.
Place: Chennai Sd/- Authorised Officer
Date: 03.11.2021 For. Jana Small Finance Bank Limited

Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No. 10/1, 11/2 &
12/2B, Off Domlur, Koramangla Inner Ring Road, Next to EGL Business Park,
Challaghatta, Bangalore-560071. Branch Office: No.28/36,1st Floor, Southwest
Boag Road, T nagar, Chennai-600017.

DESCRIPTION OF THE MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY: All that piece and parcel of the property bearing Door
No.21/2, Muthiyalu Maistry Street, Old Washermenpet, Chennai-600021, comprised in O.S.No.160, R.S.No.1790, Present
R.S.No.1790/4, measuring to an extent of 784 sq.ft., together with building thereon with amenities and the land bounded on the
North by: Syed Khader's House, South by: Muthiyalu Maistry Street, East by: Special Khader House, West by: Asha Sahib's
House. Measuring: Northern Side: 28 Feet, Southern Side: 28 feet, Eastern Side: 28 Feet, Western Side: 28 Feet. Situated with-
in the Sub Registration District of Royapuram and Registration District of Chennai North.

2
45998645802522

1) M/s. Thenmozhi Furniture,
2) Mrs. Vanitha S,
3) Mr. Santhanam,
4) Mr. Sriramulu

16.08.2021 / Rs.23,04,529/- (Rupees Twenty
Three Lakhs Four Thousand Five Hundred and

Twenty Nine Only) as on 12.08.21

Date: 02.11.2021
at 12.00 PM

Symbolic Possession
DESCRIPTION OF THE MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY: All that piece and parcel of Land & Building, bearing Plot
No.11 South Eastern portion, Comprised in R.S.No.37/1 and 37/2, as per TSLR New T.S.No.167, Block No.12, measuring with
an extent of 330 Sq.ft., Pathway with an extent 44.5 Sq.ft., 1/6th Share (UDS) out of 267 Sq.ft., (Western Portion)., Totally admea-
suring with an extent 374.5 Sq.ft., Situated at Old Door No.32/2, New Door No.2/33, Kannaiah Chetty Garden, 6th Street,
Peravallur Village, Perambur - Purasawakkam Taluk, Ayanavaram Taluk, Chennai District within the Sub-Registration District of
Sembium and in the Registration District of North Chennai. North by: Vacant Land belongs to Mr. Purushothaman, South by:
Kannaiah Chetty Garden 6th Street, East by: Property belongs to Mrs. Radhammal, West by: Common Passage. Measuring:
East to West on the Northern Side: 19 Feet 7½ Inches, East to West on the Southern Side: 20 Feet 6 Inches, North to South on
the Eastern Side: 16 Feet 6 Inches, North to South on the Western Side: 16 Feet 6 Inches.

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITEDTATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED
Contact Add: 11 Floor, Tower A, Peninsula Business Park,

Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 Contact No.
(022) 61827414, (022) 61827375 CIN No. U67190MH2008PLC187552

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)
(As per Rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the TATA Capital Housing Finance
Limited., under the Securitization 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 dated as
below calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days
from the date of the said notice.
The borrower, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, in
particular and the public, in general, that the undersigned has taken Possession of the prop-
erty described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the
said Act read with rule 8 of the said Rules.
The borrower, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with the
property and any dealings with the property will be subject to the charge of the TATA Capital
Housing Finance Limited, for an amount referred to below along with interest thereon and
penal interest, charges, costs etc. from date of demand notice.
The borrower’s attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in
respect of time available, to redeem the secured assets.

Loan
Account No

Date of Possession
U/s.13(4)

Amount & Date of
Demand Notice

Name of Obligor(s)/Legal
Heir(s)/Legal Representative(s)

Place : Salem Sd/- Authorised Officer
Date: 02.11.2021 For Tata Capital Housing Finance Limited

100068838
&

100084358

Rs.2,87,50,376/- (Rupees Two
Crore Eighty Seven Lakh Fifty

Thousand Three Hundred
Seventy Six Only) & 19.08.2021

02.11.2021

Mr. Gopinath T
(Borrower)

Mrs. Revathi Gopinath
(Co Borrower)

Description of Secured Assets/Immovable Properties: Item No.1 : In Salem District,
Salem East R.D., Dadagapatty Sub R.D., Salem Taluk, Erumapalayam Village, Re. S. No.
233/1, Punja Acre 0.38, Rs. 1.19, out of this an extent of 0.35, as per the Sub division S. No.
233/1B, Hector 0.13.5 Patta No. 897, out of this an extent of 14476 ½ Sq.Ft of land out of
this an extent of 6174 Sq.Ft of land is related to this 1st Item of property the boundaries and
measurements for the same are :- East : Property belongs to S.Singarvel, West : North-
South Cannel, South : East - West Road, North : Land belongs to Poovamoopan,
Within above boundaries are measuring North – South Eastern Side South to North 59’3 Ft,
from the towards the North-East 51’9 Ft. North – South Western Side 96 Ft, East-West
Northern Side 77’6 Ft, Southern Side 58’6 Ft totaling 6174 Sq.Ft of land in full and with all
pathway rights and easement rights annexed there to. The above described property situat-
ed within the limits of Erumapalayam Village and Panchayat.
Item No.2 : In Salem District, Salem East R.D., Dadagapatty Sub R.D., Salem Taluk,
Erumapalayam Village, Re. S. No. 233/1, Punja Acre 0.38, Rs. 1.19, out of this an extent of
0.35, as per the Sub division S. No. 233/1B, Hector 0.13.5 Patta No. 897, out of this an
extent of 14476 ½ Sq.Ft of land out of this an extent of 6087 Sq.Ft of land is related to this
2nd Item of property the boundaries and measurements for the same are :- East : Land
Gifted to Erumapalayam Panchayat , West : Property belongs to K. S Siva Kumar, South
: East - West Cart Track, North : Land belongs to Poovamoopan,
Within above boundaries are measuring North – South Eastern Side 96 Ft, Western Side 75
Ft, East-West Northern Side West to North East 18’3 Ft, Western Side 75 Ft; East-West
Northern Side West to North East 18’3 Ft from the end towards East 52 Ft, Southern Side
72’6 Ft totaling 6087 Sq.Ft of land in full and with all pathway rights and easement rights
annexed there to. The above described property situated within the limits of Erumapalayam
Village and Panchayat.


