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CHENNAI | TUESDAY, 10 MAY 2022

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 exer-
cise 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.

Description of Secured Asset: Pudukottai Regisration DisrictAlangudi Sub Registrar, Kothakottai Village the property Comprised
in Survey No.134/8B an extent of Hect 0.04.5 Ares equivalent to Acre 0-11 Cents, New Survey No.134/ 8 an extent of 0.01.5 Ares
equivalent to Acre 0.03 1/2 Cents equivalent to 1526 Sq.ft. Equivalant to 141.77 Sqr.mt., is situated within the following four
boundaries: South of: Plot belongs to Present owner Vijaya, North of: Cement Road, East of: Plot belongs to Pandiyan, West
of: Road. Extent of: Hect 0.01.5 Ares equivalent to Acre 0.03 1/2 Cents Equivalent to 1526 Sq.ft., equivalent to l41.77 Sqr.mt.

1

Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor/
Mortgagor

Date / Time & Type of
Possession

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

46049430000113
45359430000480
46049430002760

1) M/s. Anandhan Banana Leaf Sales
Rep by its Prop. Anandhan,

2) Mr. Anandhan, 3) Mrs. Nallammal
10/02/2022 / Rs.11,35,980.87

as on 27.01.2022
04/05/2022 at 02:36 P.M.
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: Pudukottai, Trichy, Madurai & Villupuram Sd/- Authorised Officer
Date: 09.05.2022 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.74, Lucky Lane Plaza,
Salai Road, Thillai Nagar, Trichy-620018. Branch Office: 117, Sasthri Road, Ram Nagar, Coimbatore-641009.

Description of Secured Asset: Pudukkottai Registration District, Alangudi Sub Registration District, Within the Thiruverangam
Panchayat Union, Vennavalkudi Village Panchayat Limits, Alangudi Taluk, Vennavalkudi Village, Old Survey No.417/3A, Sub
Division Survey No.417/3A2 an extent of Hect 0.00.5 Ares equivalent to Acre 0.01 Cents, and Survey No.417/3B an extent of
Hect 0.01.0 Ares equivalent to Acre 0.03 Cents totally an extent of Hect 0.01.5 Ares equivalent to Acre 0.04 Cents is situated
within the following four boundaries: North of: Panayappan and others land, South of: Road, East of: Balakrishnan Servai
and others Land, West of: Ramakrishnan and others land. Total Extent: Hect 0.01.5 Ares equivalent to Acre 0.04 Cents.

2 46049420000034
46049430000471
46049680000122

1) Mr. Arunachalam,
2) Mrs. Krishnaveni

10/02/2022 / Rs.19,48,857.17
as on 27.01.2022

04.05.2022 at 03:20 P.M.
Symbolic Possession

Description of Secured Asset: All that piece and parcel of the immovable property is situated at Tiruchirappali Registration
District, Manapparai Sub Registration Office, Karur District, Kulithalai Taluk, Porunthalur Village Patta No.370, Punjai S.F.
No.144/1extent Ac 1.96 Present Punjai S.F. No.144/1Aextent Hec. 0.21.5-53 Cents out of 14 Cents. Four Boundaries: East of:
Sundaram house North & South: Common wall sundaram vacant land,West of: Survey No.144/lB in Ramasamy land, South of
East west Road, North of: Survey No.144/1C in lakshmi Land with in that 14 cent Land. In this land 165.70 Sq.mtr constructed
RCC Mold House face to North bearing door No.2/166, Assessment No.68, EB SC No.06-048-009-610 and despite with all rights.

3 46049430002362 1) Mr. Balraj, 2) Mrs. Sudha 11/02/2022 / Rs.31,62,655.84
as on 08.02.2022

04-05-2022 at 06:05 P.M.
Symbolic Possession

Description of Secured Asset: Pudukkottai District, Pudukkottai Registration District Kulathur Sub Registration District, within
the Kundrandar Kovil Panchayat Union, Oduganpatri Village Panchayat Board Limits, Kulathur Taluk, Valiyampatti Vattam,
Oduganpatti Village, Natham Survey No.396/11 an extent of Hect 0.01.5 Ares, Survey No.396/12 an extent of Hect 0.02.0 Ares
totally an extent of Hect 0.03.5 Ares equivarent to Acre 0.09 cents equivalent to 3,924 Sq.ft., equivarent to 364.54 Sq.mt.,
Together with Tharsh House an extent of 90 Sq.mt., beadng Doot No.75, E.B.Sc.No.367 with all easement and pathway rights
is situated within the following four boundaries: West of: Noth South Panchayat Cement Road, East of: Jahir Hussain Tharsh
House, South of: Jalaludin Vacant Plot, North of: Abdul Hai House. Total Extent: 3,924 Sq.ft., Equivalent to 364.54 Sq.mt.

4 46049430000076
46049430002603
46049680000234

1) Mr. Mohamed Sadik Ali,
2) Mr. Sultan Ahemed,
3) Mrs. Amina Begam

10/02/2022 / Rs.26,96,557.62
as on 27.01.2022

04-05-2022 at 12:34 P.M.
Symbolic Possession

Description of Secured Asset: Tiruchirappalli District, Ariyalur Registration District, Lalgudi Sub Registration office, Lalgudi
Taluk, Poovalur west Village, Survey No.32/2C measuring 690 Sqr.ft of property with the following. Four Boundaries: North of:
East West 10 feet Pathway, South of:Maruthairaj vacant site,West of: Pitchai House, East of: Shanthi vacant site. Within these
four boundaries East west 23 ft, North south 30 ft totaling 690 sq.ft or 64.10 Sqr.mtr of Property.

5 46049420000876
46049430002757

1) Mr. Rajendran Ponnusamy,
2) Mrs. Manimegalai

30/12/2021 & 21/02/2022
Rs.8,09,856.5

as on 23.12.2021 & 07.02.2022
06.05.2022 at 03:20 PM.
Symbolic Possession

Description of Secured Asset: Trichirappalli Registration District and Thathaiyangarpettai Sub-Registration District Situated at
Anjalam Village and Comprised with Survey No.747/2B and New Survey No.747/2B2 and having an extent of 3584 square feet
bounded on the: East of: Property belongs to Ponnusamy, West of: Property belongs to Ramaiah, North of: Road, South of:
Comprised with S.No.747/2B1 & Partition Property. within this: Measuring in all 3584 square feet along with RCC building and
along with all usual pathway rights, layout rights relating thereto.

6 46049430000178
46049430002731

1) Mr. Rengasamy Thirumeni,
2) Mrs. Malliga

10/02/2022 / Rs.14,64,023.20
as on 27.01.2022

04.05.2022 at 06:35 P.M.
Symbolic Possession

Description of Secured Asset: Madurai District, Madurai North Registration District, Thallakulam Sub Registration District,
Madurai North Taluk, Chettikulam Village, in R.S. No.110/4, in that land in Eastern part of Plot no.48 and house is constructed
on it bearing Door No.4/89 is bounded on: North: 20 feet wide road, East: Plot No.47 belongs to Chellammal, South: Plot
No.49, West: Common wall and house in Western part of Plot No.48. In the above said Boundaries, Land Measuring East West
on North 12 1/2 feet and on south 12 1/2 feet and North South on East 40 feet and on West 40 feet and Measuring 500 Sq.ft
land and house is constructed upon the same and with all its amenities.

7 46019430000350 1) Mr. S. Chandru, S/o. Saminathan,
2) Mrs. Ramadevi, W/o. Mr. S. Chandru

10/07/2021 / Rs.6,60,848.69
as on 08.06.2021

06-05-2022 at 12:41 P.M.
Symbolic Possession

Description of Secured Asset: Showing Survey No./City Survey No, Village, Tehsil, Taluk, Sub District, District and State
Tindivanam Registration District, Marakanam Sub Registration District, Marakanam Panchayat Union, Keezhputhupet Village,
Angalaparameswari Nagar, New S.M. No.319/5, as per Village Record S.No.319/5P, 0.49.0 Ares, Old S.Nos.412/9, 10, 11, 12 &
13, its Patta No.1162, bearing Plot No.24, along with Building measuring North by 40ft., South by 40ft., East by 50ft., West by
50ft., total extent of 2000 Sq.ft., or 000185.8 Sq.mt., as per settlement Extract R.S.No.319/5B1. Bounradies: North by: 20ft.
Road, South by: Plot No.25, East by: Anglaparameswari Layout Vacant Plot, West by: Plot No.23. Measurement
(sqft/Sqyd.,etc): 2000 Sq.ft. or 000185.8 Sq.mt., Nature and Permitted Usage of the Property [a] Nature of the Property whether
Lease hold/ Freehold: [a] Free Hold [b] Usage of Property whether agriculture/ residential/ commercial/ mix land: [b] Residential.

8 46009430000335
46009430001532

1) Mr. Ravi J, 2) Mrs. Alamelue,
3) M/s. Sri Lakshmi Textiles

21/02/2022 / Rs.29,70,214.33
as on 17.02.2022

06-05-2022 at 03:35 P.M.
Symbolic Possession

Description of Secured Asset: Tindivanam Registration District, Vanur Sub Registration District, Ravuthankuppam Panchayat
Limit, Pulichapallam Village, R.S.No.503/1, Old S.No.47-Acre7.50 Cent, as per patta R.S. Nos.593/19, 593/29 & 593/31. Item-1:
East by: Subburayan Jegadeesan Plot, West by: Muthul Plot and Gnanasekar Plot, North by: Mani Counder Plot, South by:
Street. Item-2: East by: Thangavelu Plot, West by: Janakiraman Plot, North by: Mani Counder Plot, South by: Muthal Plot.
Measurement (sqft/ Sqyd.,etc): Item-1: 3822 Sqft., & Item-2:964 ¼ Sq.ft., Nature and Permitted Usage of the Property: Residential.

9 46009420000013
46009430001568

1) Mr. Thangavelu D,
2) Mrs. TAlamelu

11/02/2022 / Rs.31,69,979.61
as on 10.02.2022

06-05-2022 at 04:19 P.M.
Symbolic Possession

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 financial 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 exercise 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: Mumbai Sd/- Authorized Officer
Date: 09.05.2022 Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited

EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LTD.
CIN: U67100MH2007PLC174759

Retail Central & Regd. Office: Edelweiss House, Off CST Road, Kalina, Mumbai 400098

POSSESSION NOTICE

Loan Account Number/
Borrower and Co-Borrower

Demand Notice
Date and Amount

Symbolic/Physical
Possession

Date of
Possession

1

Schedule of the Property: Madurai District, Madurai North Registration District, Theppakulam Sub Registration District,
Madurai North Taluk, Vandiyur 2nd Bit Village, R.S.No.162/1 measuring 2 Acres 26 cents in that western side and according
to present subdivision in R.S.N0.162/1A measuring 1 Acre and 13 cents (at present according to Land possession Registered
Development Scheme in Patta no. 1114 in R.S.No.14/1A, measuring 0.45.3 Ares) land, and in R.S. N0.154/6 measuring 46
cents (at present according to Land possession Registered Development Scheme in Patta no.1114 in R.S.No.6/6, measur-
ing 0.18.5 Ares) land, and totally measuring 1 Acre and 59 cents land is divided into several housing plots and in that plot
no.1 in R.s.No.154/6, and in the said village Nanja in r R.S.No.159/4A measuring 79 cents (at present according to Land pos-
session Registered Development Scheme in Patta no.159 in R.S.No.11 /4A,) land, is divided into several housing plots in that
plot no.6 in that Western part land in that Northern part •and in that total land Southern part land and house is constructed
upon the same having Tax Assessment no. 700048 in Ward No.29 ,Sundar Nagar bearing Door no. 349 is bounded on: North
by: Plot No.3 in UDR S.No.6/6 and plot No.5 in UDR S.No.11/4A in that Western part land in that Northern part land and in
that total land in Northern part, East by: 20ft wide road in R.s.No.154/6 and Middle portion of plot No.6 in R.S.No.159/4A and
at present 20ft wide common road, South by: House in Western part of plot No.6 in that Centre portion in R.S.No.159/4A;
and West By: Plot No.2 in R.S.No.154/6 and lands in R.S.No.159/3A and at present House In which the land measuring
East west on North 35 ft on south 34 ¾ ft and North south on East 17 ½ ft on west 17 ½ ft and totally measuring an extent
of 610 Sq. Ft land and house is constructed upon the same and with all its amenities.

Sl
No Trust Details

1) Mr. P CHINNADURAI (“Borrower”) 2) M/S BEST
PLAY NURSERY PRIMARY SCHOOL (“Co-Borrower”)

3) Mrs. SOWRA BANU (“Co-Borrower”) 4) Mr. PEER
UBAYATHULLAH CHINNADURAI (“Co-Borrower”)

MDUHL17000293 and MDUHL17000315

EARC TRUST
SC 396 and

L & T Housing
Finance
Limited

25.10.2021
And
Rs.

19,07,399.92

06.05.2022 Symbolic

2 1) Mr. MURUGARAJ SENTHILKUMAR (“Borrower”)
2) Mrs. DHANALAKSHMI M (“Co-Borrower”)
3) M/S NEW LEO BARRELS (“Co-Borrower”)

MDUHL17000153 and MDUHL17000154

EARC TRUST SC
396 and

L & T Housing
Finance Limited

26.10.2021
And
Rs.

83,15,525.88

06.05.2022 Symbolic

Schedule of the Property: All the piece and parcel of the property under reference is a house site measuring an extent
of 2677 Sq.Ft., bearing plot No.22 & 23, comprised in the R.S.No.22/9, out of a land measuring an extent of 0.11.5 Ares
comprised in R.S.No.23/6; and 0.07.0 Ares comprised in the R.S.No.23/7 and 0.11.5 Ares comprised in the R.S.No.22/8;
and 0.13.0 Ares comprised in the R.S.No.22/9, in all totaling an extent of 1 Acres and 6 Cents, developed the said land
into house sites under the Name and Style of 'Malligai Nagar', situated at Melamadai 2nd Bit Village, Madurai North Taluk,
Madurai District, within the limits of Theppakullam Sub-Registration District, Madurai North Registration District, Madurai
North Registration District and bounded on the North by: 23 ft., wide East-West Common Road; East by: Plot No.23A;
South by: Plot No.25A & 27; and West by: Plot No.21. In which Plot No.22 measuring East-West on both sides: 26'0";
South-North on both sides: 39'0"; totaling an extent of 1014 Sq. ft., excluding the land measuring an extent of 299 Sq.Ft.,
in left for road, in all totaling an extent of 1313 Sq.Ft., equal to 3 cents 6 Sq.Ft., In which Plot No.23 measuring East-West
on both sides: 27'0"; South-North on both sides: 39'0"; totaling an extent of 1053 Sq.Ft., excluding the land measuring an
extent of 311 Sq. ft., in left for road, in all totaling an extent of 1364 Sq. ft., equal to 3 cents 57 Sq. ft., In-which Plot No.22
& 23, in all totaling an extent of 2677 Sq.Feet of land.



C
M
Y
K

கிளை பெயர்: அந்தியூர்
குகநாதன் G

கிளை பெயர்: ஆற்காடு
பசீர் அகமது

கிளை பெயர்: ெவகானி

சந்திரசசகரன் B
மணி V

கிளை பெயர்: பூதமங்லம்
A குமார்

கிளை பெயர்: பெனளனை-அண்காந்ர் Vi பிரதகானைம்
முகமது ரபீக்
முகமது ரபீக்

கிளை பெயர்: பெனளனை-ஜமீன ெலலகாவரம்

பிரவீன் குமார் மச�ாகர்

கிளை பெயர்: பெனளனை-அளையகாறு
சசந்திலராஜ் S

கிளை பெயர்: பெனளனை-பநலெனமகாணிக்ம் ெகாளல
R சூரியா

கிளை பெயர்: பெனளனை-திருபெத்தூர்

சந்திரன் சின்�ததம்பி

கிளை பெயர்: பெயயகாறு
ச�ாகநாதன்
பிரம்சமஸ்வரன்

பதிவு அலுவலகம்: ச�ண்டமார்க், சரஸசகார்ஸ சர்க்கிள், ்வசதாதாரா 390 007.

கார்பபரேட் அலுவலகம்: ஐசிஐசிஐ ்வங்கி ட்வர்ஸ, பாந்தரா-குர்�ா ்வளாகம், மும்்ப 400 051.

தங்நள் ஏலம் மறறும் வரவவறபு அறிவிகள்
கீசே குறிப்பி்டடுள்ள கடன்தாரர்கள் ஐசிஐசிஐ ்வங்கி லிமிசட்ட (“ஐசிஐசிஐ ்வங்கி”) ்வசமிருந்து அ்வர்களால சபறப்ப்டட தங்கந்ககளுக்கு ஈடா� 
கடன்்வசதிக்குரிய (“கடன்்வசதி”) அ்வர்களது நிலு்்வதசதா்க்ய சசலுததுமாறு அறிவிப்பு ்வேங்கப்ப்டடுள்ளது. அ்வர்கள் நிலு்்வதசதா்க்ய திருப்பி 
சசலுததத த்வறியுள்ளதால, அடமா� தங்கந்கக்ள ரே 20, 2022 நாளில நாங்கள் ஏ�ம் விடும் நிர்பந்தததில இருக்கிசறாம். ஐசிஐசிஐ ்வங்கி எந்த 
முன்�றிவிப்புமின்றி கணக்்க நீக்க/ஏ�தசததி்ய மாறற அதிகாரம் சகாணடிருக்கிறது. ஏ�ம் https://gold.samil.in - இயங்குதளததில நணபகல் 12.30 ேணி 
முதல் பிறபகல் 3.30 ேணிக்குள் ந்டசபறும். விரி்வா� விதிமு்றகள் மறறும் நிபந்த்�களுக்கு, சகாடுக்கப்ப்டட இ்ணயதளத்த காணவும். கடன்தாரர் 
இறந்திருந்தால, அ்�தது நிபந்த்�களும் ச்டடப்பூர்்வ ்வாரிசுகளுக்கு சபாருந்தும். 
்ைன ் ்ககு எண     வகாடிகள்யகாைர் பெயர் ்ைன ் ்ககு எண     வகாடிகள்யகாைர் பெயர் ்ைன ் ்ககு எண     வகாடிகள்யகாைர் பெயர்

கிளை பெயர்: வ்காயம்புத்தூர்-ெகாயெகாெகா ்காலனி

S இரசமஷ் இராஜ்

கிளை பெயர்: வ்காபிபெட்டிபெகாளையம்
P காளியணணன்

கிளை பெயர்: ்காஞ்சிபுரம்
க�ா்வதி ச்வணுசகாபால

கிளை பெயர்: ப்காடுமுடி
பா�சுப்ரமணியம்

கிளை பெயர்: மதுரகாந்த்ம்
சசல�ப்பன் D

கிளை பெயர்: மலலவகாடி
சரணு பிசசாணடி

ஏழும்� கணணன்

கிளை பெயர்: மணியம்ெட்டு
சசந்தில குமார்
சசராஜாசதவி
புகோ�ந்தன்

கிளை பெயர்: பெரும்ெகாக்ம்
மச�ாகர் சசர்்்வ

வி�ாதகுமார் ஆறுமுகம்

கிளை பெயர்: ெத்தியமங்லம்
சி்வக்குமார் P

கிளை பெயர்: சிறுவெரி, தமிழநகாடு
இந்து கசணஷ்

கிளை பெயர்: திருமுரு்னபூணடி

கார்ததிக் ரங்கராஜ்
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டெல்லி ஷாகீன்ாக்கில் ் தற்றம்

ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வந்த 
அதிகாரிகளை ்தடுத்து எதிர்ப்பு
புது–டெல்லி, மே 10: டெல்லி 
ஷாகீன்–பாக் பகு–தி–யில் ஆக்–
கி–ர–மிப்–பு–களை அகற்ற வந்த 
அதி–கா–ரி–களை எதிர்த்து 
டபாது–மக்–கள் பபாராட்–
ெம் நெத்–தி–ய–்தால் ப்தற–்றம் 
ஏற–பட்–ெது. இ்த–னால், ஆக்–
கி–ர–மிப்பு அகற–றும் பணி–
களை மாந–க–ராட்சி அதி–
கா–ரி–கள் ்தற–கா–லி–க–மாக 
ளகவிட்டு திரும்–பி–னர்.

சமீ–பத்–தில் அனு–மன் 
டெயநதி ஊர்–வ–லத்–தின்–
பபாது, வெ–மா–நி –லங்–க –
ளில் பல இெங்–க–ளில் இரு 
பிரி–வி–னர் இளெபய வன்–
முள்ற ஏற–பட்–ெது. அள்தத் 
ட்தாெர்நது, அப்–ப–கு–தி–க–ளில் 
அந–்தந்த உள்–ைாட்சி நிர்–வா–
கத்–தி–னர் ஆக்–கி–ர–மிப்–பு–களை 
அகற–றும் நெ–வ–டிக்–ளக–யில் 
ஈடு–பட்–ெ–னர். குறிப்–பிட்ெ 
சமூ–கத்ள்த குறி–ளவத்து புல்–
பொ–சர் மூலம் பல வீடு–கள், 
களெ–கள் அகற–்றப்–ப–டு–வ–
்தாக குற–்றச்–சாட்டு எழுந–்தது. 
டெல்லி ெகான்–கீர்–பு–ரி–யி–
லும் இப்த பபால ஆக்–கி–ர–
மிப்–பு–கள் அகற–்றப்–பட்–ென. 
இதில் உச்ச நீதி–மன்–்றம் 
்தளல–யிட்டு இளெக்–கால 
்தளெ விதித்–்தது.

இந–நி–ளல–யில், டெல்லி 
ஷாகீன்–பாக் பகு–தி–யில் 
மாந–க–ராட்சி அதி–கா–ரி–கள் 
ஆக்–கி–ர–மிப்பு கட்–டி–ெங்–
களை இடிக்க பநறறு புல்–
பொ–ச–ரு–ென் வந–்த–்தால் 
பர–ப –ரப்பு ஏற–பட்–ெது. 
இப்–ப–கு–தி–யா–னது, கெந்த 
2019ம் ஆண்டு குடி–யு–ரிளம 
திருத்்த சட்–ெத்–திறகு எதி–
ராக பபாராட்–ெம் நெந்த 

பகு–தி–க–ளில் முக்–கிய இெ–மா–
கும். இ்த–னால்–அங்–குள்ை 
டபாது–மக்–கள் ஒன்று கூடி, 
ஆக்–கி–ர–மிப்–பு–களை அகற்ற 
கடு–ளம–யான எதிர்ப்ளப 
ட்தரி–வித்து பபாராட்–ெம் 
நெத்–தி–னர். இவர்–களு–ென் 
ஆம் ஆத்மி கட்சி எம்–எல்ஏ 
ஓக்லா அம–ன–துல்லா கான் 
மற–றும் காங்–கி–ரஸ் ஆ்த–ர–
வா–ைர்–களும் இளைநது 
பபாராட்–ெத்–தில் ஈடு–பட்–
ெ–னர். டபாது–மக்–க–ளின் 
இந்த பபாராட்–ெம் தீவி–ர–
மா–னள்த ட்தாெர்நது ஆக்–
கி–ர–மிப்–பு–களை அகற–றும் 
பணி–களை மாந–க–ராட்சி 
அதி–கா–ரி–கள் ்தற–கா–லி–க–
மாக நிறுத்–தி–னர். 

டெல்லி பபாலீ–சார் 

கூறும்–பபாது, ‘‘உரிய அதி–
கா–ரி–க–ளி–ெம் இருநது  உத்–்த–
ரவு வந–்தால் மீண்–டும் இடிக்–
கும் பணி–கள் ட்தாெங்–கும்–’’ 

என ட்தரி–வித்–்த–னர். இ்தன் 
கார–ை–மாக ஷாகீன்–பாக்–
கில் ப்தற–்ற–மான சூழல் 
நில–வு–கி–்றது.

உச்ச நீதி–மன்–றம் வி்சா–ரிக்க மறுப்பு
ஷாகீன்–பாக் ஆக்–கி–ர–மிப்பு கட்–டி–டங்–களை இடிக்–கும் பணி–களுக்கு 
தளட விதிக்க ககாரி மார்க்–சிஸ்ட் கம்–யூ–னிஸ்ட் கட்சி தரப்–பில் தாக்–
கல் செய்–யப்–பட்ட மனு உசெ நீதி–மன்்ற நீதி–பதி எல்.நாககஸ்–வ–ர–ராவ் 
மற்–றும் பி.ஆர்.கவாய் அமர்வு முன்பு கநற்று விொ–ர–ளைக்கு வந்–தது. 
அப்–கபாது நீதி–ப–தி–கள், ‘‘ஷாகீன்–பாக் ஆக்–கி–ர–மிப்–பு–களை அகற்–று–வ–
தற்கு எதி–ரான மனுக்–களை விொ–ரிக்க முடி–யாது. கவண்–டு–மா–னால் 
மனு–தா–ரர் உயர்–நீ–தி–மன்–்றதளத முத–லில் அணு–க–லாம். குறிப்–பாக 
ஆக்–கி–ர–மிப்–பு–களை அகற்–றும் பணி–யி–னால் பாதிக்–கப்–பட்–ட–வர்–கள் 
யாரும் உசெ நீதி–மன்–்றதளத தற்–கபாது வளர–யில் நாடா–மல் இருக்–கும் 
நிளல–யில், நீங்–கள் தய–வு–செய்து அர–சி–ய–லுக்–கான தை–மாக நீதி–மன்–
்றதளத மாற்்ற கவண்–டாம்–’’ என சதரி–வித–த–னர். இளத–ய–டுதது மனு 
வாபஸ் சப்றப்–பட்–டது.

புல்டா்சருடன் திரும்பி ச்சன்றனர்

இறுதிச்செங்கிறகு ட்சனறு திரும்பியப்ாது

வவன் மீது லாரி வ�ாதி 9 வேர் ேலி
16 ்ேர் ேடு்காயம்திரு–ேலை, மே 10: ட்தலங்–கா–னா–

வில் சரக்கு பவன்- லாரி பநருக்கு 
பநர் பமாதிய விபத்–தில் 9 பபர் பரி–
்தா–ப–மாக பலி–யா–கி–னர். பமலும் 16 
பபர் படு–கா–யம் அளெநது தீவிர 
சிகிச்ளச டபறறு வரு–கின்–்ற–னர்.

ட்தலங்–கானா மாநி–லம், சில்–
லர்கி கிரா–மத்ள்த 
பசர்ந–்த–வர் சவு–்தர்–
பள்ளி மாணிக்–கம். 
இவர், கெந்த சில 
தினங்–களுக்கு முன் 
இ்றந –்தார். இள்த–
டயாட்டி அவ–ரது 
உ்ற–வி–னர்–கள் சுமார் 
25 பபர் பநறறு முன்–
தி–னம் 3ம் நாள் துக்க 
நிகழ்ச்–சிக்–காக சரக்கு 
பவனில் டசன்–று –
விட்டு, அ்தன்–பி–்றகு 
அளன–வ–ரும் மீண்–
டும் ஊர் திரும்–பி–
னர். நிொன்–சா–கர் 
மண்–ெ–லத்–தில் உள்ை 
ஹாசன்–பள்ளி பகட் 
பகு–தி–யில் டசன்–்ற–
பபாது பவன், அந்த 
வழி–யாக வந்த லாரி 
மீது பமாதி–யது. 

இதில்  பவன் 
டநாறுங் –கி –ய –தில், 
பவன் டிளர –வர் 
ளசலு ( 2 5 ) ,  லச் –
சவவா ( 4 5 )  ஆகி –
ப ய ா ர்  ச ம் – ப வ 
இெத்–தி–பலபய பரி–
்தா–ப–மாக இ்றந–்த–னர். 
இந்த இடி–பாட்–டில் 
சிக்கி படு –கா –யம் 
அளெந–்த–வர்–களை 
அங்–கி–ருந–்த–வர்–கள் 
மீட்டு பான்ஸ்–வாொ 
மற –றும் எல் –லா –
டரட்டி மருத்–து–வ–ம–

ளன–களுக்கு அனுப்பி ளவத்–்த–
னர். அப்–பபாது அஞ்–சவவா(40), 
வீர–மணி(38), சாயவவா(40), 
வீரவவா(70), கங்–கா–மணி(45), எல்–
ளலயா(45), பபாச்–சயயா(44) ஆகி–
பயார் இ்றந–்த–னர். பமலும் 16 பபர் 
படு–கா–ய–ம–ளெநது சிகிச்ளச டபறறு 
வரு–கின்–்ற–னர். இதில் 2 பபரின் 
நிளலளம கவ–ளலக்–கி–ெ–மாக உள்–
ை–்தாக ொக்–ெர்–கள் ட்தரி–வித்–்த–
னர். இது–கு–றித்து எல்–லா–டரட்டி 
பபாலீ–சார் வழக்–குப்–ப–திவு டசயது 
விசா–ரளை நெத்–தி–ய–தில், பவன் 
டிளர–வர் பவக–மாக வந–்த–்தால், 
விபத்–துக்கு கார–ைம் என ட்தரி–ய–
வந–்தது. ட்தாெர்நது பபாலீ–சார் 
விசா–ரித்து வரு–கின்–்ற–னர். 

விபத்து குறித்து ்தக–வ–ல–றிந்த 
பிர–்த–மர் பமாடி, விபத்–தில் இ்றந–்த–
வர்–க–ளின் குடும்–பத்–தி–ன–ருக்கு 
ஆழ்ந்த இரங்–களல ட்தரி–வித்–துக் 
டகாண்–ெ–ப்தாடு, இ்றந–்த –வர் –
களுக்கு ்தலா ₹2 லட்–ச–மும், காய–ம–
ளெந–்த–வர்–களுக்கு ₹50 ஆயி–ரம் 
நிவா–ர–ைம் அறி–வித்து டுவி ட்–ெ–
ரில் பதி–விட்–டுள்–ைார்.

ஷவர்மாவால மாணவி இறந்தத்தத் ச்தாடர்நது

கேரளாவில் 
பரவும் ஷிகேல்்ா
திரு–வ–னந்–த–பு–ரம், மே 10: 
பகர–ைா–வில்  மீண்–டும் 
ஷிடகல்லா ளவரஸ் 
பர–வு–கி–்றது. மலப்–பு–ரம் 
மாவட்–ெத் –தில் இந்த 
பநாய  பாதிக்–கப்–பட்ெ 3 
பபர் மருத்–து–வ–ம–ளன–யில் 
அனு–ம–திக்–கப்–பட்டு உள்–ை–
னர்.

அசுத்–்த–மான  ்தண்–
ணீர் மற–றும் பமாச–மான 
உை–வுப் டபாருட்–கள் 
மூலம் ஷிடகல்லா பாக்–
டீ–ரியா  பர–வு–கி–்றது. கெந்த 
சில மா்தங்–களுக்கு முன்பு 
பகாழிக் –பகாட் –டில் 6 
பபருக்கு  ஷிடகல்லா பர–வி–
யது. பின்–னர் இந்த பநாய 
கட்–டுக்–குள் டகாண்டு 
வரப் –பட் –ெது. கெந்த  
சில தினங்–களுக்கு முன்பு 
காசர்–பகாடு அருபக டசறு–
வத்–தூர் பகு–திளய பசர்ந்த  
ப்தவ–நந்தா என்்ற பிைஸ் 
1 மாைவி அங்–குள்ை 
ஒரு பபக்–க–ரி–யில் சிக்–கன் 
ஷவர்மா  சாப்–பிட்–ெ–்தால் 
உயி–ரி–ழந–்தார். பிபர்த பரி–
பசா–்தளன அறிக்–ளக–யில் 
மாைவி  சாப் –பிட்ெ 
ஷவர்–மா–வில் ஷிடகல்லா 
பாக்–டீ –ரியா இருந–்தது 
கண்–டு–பி–டிக்–கப்–பட்–ெது.  

இந்த மாை–வி–யு–ென் அப்த 
பபக்–க –ரி –யில் ஷவர்மா 
சாப்–பிட்ெ  3 பபருக்கு 
ஷிடகல்லா  உறுதி டசய–
யப்–பட்–ெது. இந்த நிளல–
யில் மலப்–பு–ரம் மாவட்–m 
டகாண்–பொட்டி  பகு–தி–
ளயச் பசர்ந்த ஒரு மாை–
வன் உள்–பெ 3 பபருக்கு 
ஷிடகல்லா ளவரசால் 
பாதிக்–கப்–பட்டு  பகாழிக்–
பகாடு அரசு மருத் –
து–வ–ம–ளன–யில் அனு–ம–
திக்–கப்–பட்டு உள்–ை–னர். 
அவர்–க–ைது  உெல்–நிளல 
திருப்–தி–க–ர–மாக இருப்–ப–
்தாக ொக்–ெர்–கள் கூறி–னர். 
ஷிடகல்லா பர–வு–வள்த  
ட்தாெர்நது மலப்–பு–ரம், 
பகாழிக் –பகாடு, கண்–
ணூர், காசர்–பகாடு ஆகிய 
மாவட்–ெங்–க–ளில்  சுகா–்தா–
ரத் துள்ற–யி–னர் பரி–பசா–
்தளன நெ–வ–டிக்–ளக–களை 
பமற–டகாண்டு வரு–வ–்தாக  
அளமச்–சர் வீைா ொர்ஜ் 
கூறி உள்–ைார்.

வவறு �ாநிலத்திறகு வழக்ளக 
�ாற்றக் வகாரி சுவகஷ் �னு
ஒன்றிய அரசுக்கு ந�ோட்டீஸ்

புது–டெல்லி, மே 
10: அதி–மு–க–வின் 
இரட்ளெ இளல 
சி ன் – ன த் ள்த 
டிடிவி.தின–க –ர –
னுக்கு டபற–றுத்–்தர 
ப்தர்–்தல் ஆளைய 
அதி–கா–ரி –களுக்கு லஞ்–
சம் டகாடுக்க முயன்்ற 
வழக்–கில் சுபகஷ் சந–தி–ர–
பச–கர், ட்தாழிலதிபர்கள் 
மளனவியிெம் ₹ 2 0 0 
ப க ா டி  ப ம ா ச டி 
டசய்த்தாக வழக்குப்பதிவு 
டசயயப்பட்டுள்ைது. 

இந–நி–ளல–யில் சுபகஷ் 
்தரப்–பில் உச்ச நீதி–மன்–்றத்–

தில் ஒரு ரிட் மனு 
்தாக்–கல் டசய–யப்–
பட்–ெது. அதில், 
‘டெல்–லி–யில் உள்ை 
என் மீ்தான வழக்–கு–
கள் அளனத்–ள்த–யும் 
கர்–நா–ெ–கா–வுக்பகா 

அல்–லது பவறு மாநி–லங்–
களுக்பகா மாற–றி–ய–ளமக்க 
பவண்–டும்’ என ட்தரி–விக்–
கப்–பட்–டி–ருந–்தது. மனுளவ 
விசாரித்்த நீதிமன்்றம்,‘இது–
ட்தா–ெர்–பாக ஒன்–றிய அர–
சுக்கு பதி–ல–ளிக்க பநாட்–
டீஸ் பி்றப்–பித்து வழக்ளக 
வரும் 13ம் ப்ததிக்கு ஒத்–தி–
ளவத்–்த–து.

வழி்ாட்டு தலங்்களில் ஒலி ட்ருக்கி விவ்காரம்

மத கேறுபாடின்றி ேடும் நடேடிக்ே
முதல்வர் ப�ோம்மை 
உததரவு

டெங்–க–ளூரு, மே 10: மசூதி , சர்ச் 
மற–றும் இநது பகாயில்–க–ளில் ஒலி 
டபருக்கி பயன்–ப–டுத்–தும் பபாது 
விதி–களை களெ–பி–டிக்–க–பவண்–டும் 
என உச்–ச–நீ–தி–மன்–்றம் அறி–வு–றுத்–தி–
யுள்–ைது. எந–ட்தந்த பநரங்–க–ளில் 
எவ–வ–ைவு டெசி–பில் ஒலி எழுப்–பப்–
பெ பவண்–டும் என்–ப–்தற–கான விதி–
க–ளை–யும் உச்–ச–நீ–தி–மன்–்றம் ்தனது 
தீர்ப்–பில் வளர–ய–றுத்–துள்–ைது.

இள்தத்–ட்தா–ெர்நது ராம 
பசளன அளமப்–பி–னர் மசூதி மற–
றும் சர்ச் ஆகி–ய–வற–றில் அனு–மதி 
இன்றி பயன்–ப–டுத்–்தப்–ப–டும் ஒலி 
டபருக்–கி–களை பறி–மு–்தல் டசய–ய–
பவண்–டும் என்–றும் இ்தறகு பம 
9 வளர கால அவ–கா–சம் வழங்–கி–
னர். இந–நி–ளல–யில் பநறறு மாநி–லம் 
முழு–வ–தும் இநது பகாயில்–க–ளில் 
ராம பசளன அளமப்–பி–னர் 
பெளன நெத்–தி–னர். அத்–து–ென் 
சில இெங்–க–ளில் இரு ்தரப்பு 
இளெபய ளகக–லப்பு ஏற–ப–

டும் சூழல் உரு–வா–னது. 
இது குறித்து மு்தல்–வர் பச–வ–

ராஜ்–டபாம்ளம கூறி–ய–்தா–வது:
‘பகாவில்–கள், சர்ச் மற–றும் 

மசூதி உள்–ளிட்ெ அளனத்து 
ம்த வழி–பாட்டு இெங்–க –ளில் 
விதி–க–ளின்–படி ஒலி டபருக்–கி–கள் 
அளமக்–கப்–ப–ெ–பவண்–டும். விதி–
களை யார் மீறி–னா–லும் அவர்–கள் 
மீது நெ–வ–டிக்ளக எடுக்–கப்–ப–டும். 
உச்ச நீதி–மன்–்றத்–தின் உத்–்த–ரவு 
கண்–டிப்–பாக அமல்–ப–டுத்–்தப்–
ப–ெ–பவண்–டும் என பபாலீ–சா–
ருக்கு உத்–்த–ர–விட்–டுள்–பைன். ஒலி 
டபருக்கி விவ–கா–ரத்–தில் காளல 
10 மணி–மு–்தல் மாளல 6 மணி 
வளர–யும் மாளல 6 மணி மு்தல் 
காளல 10 மணி வளர டவவ–
பவறு ஒலி அை–வு–க –ளில் ஒலி 
டபருக்–கி–கள் பயன்–ப–டுத்–்தப்–பெ 
பவண்–டும். இ்தற–கான அனு–மதி 

டபறு–வ–்தறகு 15 நாள் 
அவ –கா –சம் அளிக் –
கப்–பட்–டுள்–ைது. ஒலி 
டபருக்கி பயன்–பாட்–
டில் இநது, முஸ்–லிம் 

மற–றும் கிறிஸ்–்த–வர் 
என்்ற பாகு–பாடு 

 கால அவ–கா–சம் வழங்–கி–
று மாநி–லம் 
யில்–க–ளில் 
ப்–பி–னர் 

த்–தி–னர். அத்–து–ெத்–தி–னர். அத்–து–ெத்–தி–னர். அத்–து– ன் 
ரப்பு 
–ப–

டபறு–வ–டபறு–வ–டப
அவ –கா –சம் அளிக் –
கப்–பட்–டுள்–
டபருக்கி பயன்–பாட்–
டில் இ

f	ஷாகீன்–ொக் ெகு–தி–யில் ஆக்–கி–ர–மிபலெ அகற்ற புல்–மொ–ச–ரு–ென் வந்த அதி–கா–ரி–கலை 
மொராட்–ெக்–கா–ரர்–க–ளி–ெ–மி–ருந்து மீட்–கச் டசல்ை முய–லும் மொலீ–சார்.

கிளெ–யாது. விதி–கள் மீறி–
னால் அளன–வ–ரின் மீது 
நெ–வ–டிக்ளக எடுக்–கப்–ப–
டும்’. இவ–வாறு அவர் கூறி–
னார்.

f	செ–ைங்–கலை ொர்த்து கதறி 
அழும் உ்ற–வி–னர்–கள். உள் ெெம்: 
விெத்–தில் ட�ாறுங்–கிய மவன்.

ஒரு்ததை ்கா்தலுககு எதிர்ப்ோல விேரீ்தம்
இைம்ேணளணை சுட்டு 
்கான்று வாலிேர் ்தற்காளல
ப�றநறோர் கண்முன்நனே �யஙகரம

திரு–ேலை, மே 10: டநல்–
லூர் அருபக ஒரு ்தளல 
கா்த–லுக்கு எதிர்ப்பு ட்தரி–
வித்–்த–்தால் டபற–ப்றார் கண்–
முன்பன ஐடி டபண் ஊழி–
யளர துப்–பாக்–கி–யால் சுட்டு 
டகான்று விட்டு அப்த 
துப்–பாக்–கி–யால் ்தன்ளன 
்தாபன சுட்டு வாலி–பர் ்தற–
டகாளல டசய்த சம்–ப–வம் 
பர–ப–ரப்ளப ஏற–ப–டுத்–தி–
யுள்–ைது. 

ஆந–திர மாநி–லம் டநல்–
லூர் அருபக டபாெ–ல–குரு 
மண்–ெ–லம், ்தாடிப்–பத்–தி–
ரிளய பசர்ந–்த–வர் மால–பதி 
சுபரஷ் (35). பபாெ–ல–குரு 
பகு–திளய பசர்ந –்த –வர் 
காவயா (22). இவர்–கள் 
இரு–வ–ரும் டபங்–க–ளூ–ரில் 
உள்ை சாப்ட்–பவர் நிறு–வ–
னத்–தில் பணி–யாறறி வந–
்த–னர். அப்–பபாது இரு–வ–
ருக்–கும் பழக்–கம் ஏற–பட்டு 
நண்–பர்–க–ைாக பழகி வந–்த–
னர். பமலும், டகாபரானா 
ட்தாறறு பர–வல் கார–ை–
மாக கெந்த 2 ஆண்–டு–க–
ைாக வீட்–டி–லி–ருநது பணி–
பு–ரிநது வந–்த–னர்.  பமலும், 
சுபரஷ், காவ–யாளவ ஒரு 
்தளல–யாக கா்த–லித்து வந–
துள்–ைார். பின்–னர், காவ–
யா–வி–ெம் ்தனது கா்தல் 
குறித்து ட்தரி–வித்–துள்–ைார். 
அ்தறகு காவயா மறுத்–துள்–
ைார். இ்தன்–பி–்றகு சுபர–ஷி–
ெம் காவயா சரி–வர பபச–
வில்–ளல–யாம். இ்த–னால், 
ஆத்–தி–ர–ம–ளெந்த சுபரஷ் 
பநறறு காளல காவ–யா–
வின் வீட்–டிறகு டசன்–்றார். 
பின்–னர் திடீ–டரன ்தான் 
மள்றத்து ளவத்–தி–ருந்த துப்–

பாக்–கி–யால் காவ–யாளவ 
பநாக்கி சர–மா–ரி–யாக சுட்–
ொர். இதில் குண்–டு–கள் 
பாயநது காவயா ரத்்த 
டவள்–ைத்–தில் சரிநது கீபழ 
விழுநது துடி–து–டித்–்தார். 
டபற–ப்றார் கண்–முன்பன 
இந்த பயங்–கர சம்–ப–வம் 
நெந–்தது. பின்–னர் சுபரஷ் 
்தன்–ளனத்–்தாபன சுட்–டுக்–
டகாண்டு கீபழ விழுநது 
இ்றந–்தார். இள்தப்–பார்த்்த 
காவ–யா–வின் குடும்–பத்–தி–
னர் அதிர்ச்–சி–ய–ளெநது, 
இரு–வ–ளர–யும்  108 ஆம்–பு–
லன்ஸ் மூலம் டநல்–லூர் 
அரசு மருத்–து–வ–ம–ளனக்கு 
டகாண்டு டசன்–்ற–னர். 
ஆனால் காவயா மருத்–
து–வ–மளன டசல்–லும் வழி–
யி–பலபய பரி–்தா–ப–மாக 
உயி–ரி–ழந–்தார். இது–கு–றித்து 
்தக–வ–ல–றிந்த டபாெ–ல–குரு 
்தாசில்–்தார் சுதிர்–பாபு மற–
றும் பபாலீ–சார் சம்–பவ 
இெத்–திறகு டசன்று விசா–
ரளை நெத்–தி–னர். இந்த 
சம்–ப–வம் அங்கு டபரும் 
பர–ப–ரப்ளப ஏற–ப–டுத்தி உள்–
ைது. சுபரஷ் ளவத்–தி–ருந்த 
துப்–பாக்கி அடம–ரிக்–கா–வில் 
்தயா–ரிக்–கப்–பட்–ெது என்–ப–
்தால், அவ–ருக்கு எப்–படி 
அந்த துப்–பாக்கி கிளெத்–
்தது என்–பது குறித்து அவ–
ரது டபற–ப்றா–ரி–ெம் பபாலீ–
சார் விசா–ரளை நெத்தி 
வரு–கின்–்ற–னர்.

LCHE
LAP0
00004
0957 

Rs.
2,40,00,000

Rs.
24,00,000

14.06.2022
At

12:30pm

Rs. 
7,28,01,616.40000405118238

ICIC0000004

1
2
3
4

6
5

12 x 13 - Chennai
Dianakaran - Ad in Tamil

and Business Standard  Must ON 10.05.2022

இடம்: மும்்பை
நாள்: 09.05.2022

மின்-ஏலம் விற்பனை அறிவிப்பு
எடெல்வீஸ் அடெட் ரீகன்ஸ்ெரக்ென் கம்ட்பனி லிட்.

CIN: U67100MH2007PLC174759
ரீடடயில் ்ைய & பைதிவு அலுவலகம்: எடெல்வீஸ் இல்்லம், சி.எஸ்.டி. சால்ல டதால்லவில், கலீனா, மும்லபை-400098

கடனீட்டுச் ட�ாத்து உரி்ை (அைலாககம்) விதிகள், 2002 (“விதிகள்”) இன் விதி 8(6) விதிகளுடன் பைத்திரையைாககல் ைற்றும் நிதிச் ட�ாத்துக்ை ைறுசீர்ைத்்தல் 
மைலும் கடனீட்டுச் ட�ாத்து மீ்தான உரி்ை அைலாககம் �ட்டம், 2002 கீழ் அ்�யா கடனீட்டுச் ட�ாத்துகள் விற்பை்னககான மின்-ஏலம் விற்பை்ன அறிவிப்பு

இசிஎல் நிதி லிமிடெடின் (இனிமேல் “இசிஎல்எஃப்எல்/உரி்ையீநம்தார்” ஆக குறிப்பிெப்பைடும்) நிதி கென் வசதிகள் ஆனது டகாடுககப்பைடெ நிரலில் டதளிவாக குறிப்பிெப்பைடெ இஏஆர்சி-
டபைாறுப்பைாடசி-எஸ்சி-372 இன் டபைாறுப்பைாளராக அதன் திறனில் டசயல்பைடும் எடெல்வீஸ் அடசட ரீகன்ஸ்ெரகசன் கம்டபைனி லிமிடெடுககு உரிலே ஒதுககீடு டசயயப்பைடடுள்ளன. மேற்கூறிய 
உரிலே ஒதுககீடடிலன பின்பைற்றி, எடெல்வீஸ் அடசட ரீகன்ஸ்ெரகசன் கம்டபைனி ஆனது உரிலேயீநமதார் கெலேப் டபைாறுப்லபை ஏற்றுள்ளது மேலும் கெனீடடு கெனீநமதாராக அதன் உரிலேகலள 
டசயல்பைடுத்துகிறது. எனமவ எடெல்வீஸ் அடசட ரீகன்ஸ்ெரகசன் கம்டபைனி, அதன் திறனில் கெனீடடு கெனீநமதாராக, பைத்திரேயோககல் ேற்றும் நிதிச் டசாத்துகலள ேறுசீரலேத்தல் மேலும் 
கெனீடடுச் டசாத்து மீதான உரிலே அே்லாககம் சடெத்தின் 13(4) ேற்றும் அதன் கீழான விதிகள் கீழ் கீமழ குறிப்பிடெ அலசயா கெனீடடுச் டசாத்துகலள சுவாதீனம் டசயதிருநதது.
இதன்மூ்லம் டபைாதுேககளுககு டபைாதுவாக மேலும் கென்தாரர் ேற்றும் ஜாமீன்தாரர்(கள்) ஆகிமயாருககு குறிப்பிடடும் வழஙகப்பைடும் 30 நாடகள் அறிவிப்பைாவது கெனீடடு கெனீநமதார் டபையரில் 
அெோனம் அளிககப்பைடெ, கெனீடடு கெனீநமதாரின் அதிகாரப்பூர்வ அதிகாரியால் (AO) லகயக சுவாதீனம் டசயயப்பைடடிருககும் கீமழ விவரிககப்பைடெ அலசயா கெனீடடுச் டசாத்துகள், இஙமக 
கீமழ குறிப்பிடெ எடெல்வீஸ் அடசட ரீகன்ஸ்ெரகசன் கம்டபைனிககுரிய நிலுலவத்டதாலககலள அதற்கான மேற்டகாண்டு வடடி ேற்றும் பிற டச்லவினஙகள்/டச்லவுகளுென் கென்தாரர் ேற்றும் 
ஜாமீன்தாரரிெமிருநது எடெல்வீஸ் அடசட ரீகன்ஸ்ெரகசன் கம்டபைனியால் டபைறப்பைடெ ஏமதனும் டதாலகலய கழித்து மீடபைதற்காக, “உள்ளது உள்ளவிெத்தில்”, “உள்ளது உள்ளவாறு”, மேலும் 
“உள்ளது எதுமவா அது” அடிப்பைலெயில் விற்பைலன டசயயப்பைெவுள்ளது. ஒவடவாரு டசாத்துககான நிர்்ணய வில்ல ேற்றும் முன்லவப்புத்டதாலக கீமழ குறிப்பிெப்பைடடுள்ளன.

ஏலத்துககு ்வககப்பைடும் கடனீட்டுச் ட�ாத்து விவரஙகள்:

கடன் 
கணககு 
எண்

கடன்்தாரர்/ உபை கடன்்தாரர் 
டபையர்

1. திருைதி V. நித்யா (“உபை-கென்தாரர்”) 
2. V. ஷமரயா (“ேலறநத திரு. 

டஜயராேன் விஜயகுோரின் சடெப்பூர்வ 
வாரிசாக”) 3. V லக்ஷயா (“ேலறநத 
திரு. டஜயராேன் விஜயகுோரின் 
சடெப்பூர்வ வாரிசாக”) 4. K 

�த்தியவதி (“ேலறநத திரு. டஜயராேன் 
விஜயகுோரின் சடெப்பூர்வ வாரிசாக”)

டபைாறுப்பைாட்சி 
டபையர்

இஏஆர்சி 
டபைாறுப்

பைாட்சி எஸ்சி 
372 ைற்றும் 
இசிஎல் நிதி 
லிமிடடட்

வஙகி & கி்ை 
டபையர், கணககு 

எண் & IFSC குறியீடு

ஐசிஐசிஐ வஙகி 
லிமிடடட்

டைாத்்த 
நிலு்வத்ட்தா்க 
இநதிய ரூபைாய் 

12-02-2022 ம்ததியன்று

நிர்ணய வி்ல 
(இநதிய 
ரூபைாயில்)

முன்்வப்புத்
ட்தா்க (EMD) 
இநதிய ரூபைாயில்

ஏலத் 
ம்ததி & 
மநரம்

சுவாதீனம் 
வ்க

்கயக 
சுவாதீனம்

ட�ாத்து விவரம்: டசன்லன ோநகராடசி எல்ல்லககுள், கதவு எண்: 125, பைலழய எண்: 138 ேற்றும் பைலழய எண்: 28-A பைகுதி, நுஙகம்பைாககம் டநடுஞசால்ல, மேலும் எம்.ஜி. 
சால்ல ஆக அறியப்பைடும், டசன்லன அஞசல் குறியீடு: 600034 என்ற முன்னதாக ே.ச. எண்: 49/9 பைடொப்பைடி, நுஙகம்பைாககம் கிராேம், பிளாக எண்: 10, எழும்பூர்-நுஙகம்பைாககம் 
வடெம் என்ற 2 (இரண்டு) கிரவுண்டுகள் ேற்றும் 870 சதுரடி அல்்லது ஏறத்தாழ பைரப்பைளவு விஸ்தீர்ணம் நி்லத்தின் அலனத்து துண்டு ேற்றும் பைகுதி மேலும் எல்ல்லகள்: 
வெககில்: ே.ச. எண்: 50 இல் நி்லத்தின் பைகுதி ேற்றும் கடடிெம், டதற்கில்: ே.ச. எண்: 49/2 இல் அலேநதுள்ள இநதியன் ஆயில் கார்பைமரசன் லிமிடெடுககு டசல்லும் தனியார் 
சால்ல, கிழககில்: நெப்பு ே.ச. எண்: 49/3 என்ற திரு. அப்சர் மிர்்ா கலீலி ேற்றும் பிறருககு டசாநதோன டசாத்து மேலும் மேற்கில்: ே.ச.எண்: 52/1 இல் நுஙகம்பைாககம் 
டநடுஞசால்ல, மேலும் விஸ்தீர்ணம் பின்வருோறு: வெககிலிருநது டதற்காக கிழககுப் பைககம்: 116 அடி 6 அஙகு்லம், வெககிலிருநது டதற்காக மேற்குப் பைககம்; 124 அடி, 
கிழககிலிருநது மேற்காக விஸ்தீர்ணம் டதற்குப் பைககம்: 29 அடி 9 அஙகு்லம், மேலும் கிழககிலிருநது மேற்காக வெககுப் பைககம்: 64 அடி 8 அஙகு்லம் அலனத்தும் விஸ்தீர்ணம் 
பைரப்பைளவு 2 கிரவுண்டுகள் ேற்றும் 870 சதுரடி மேலும் டசன்லன பைதிவு ோவடெம் ேற்றும் ஆயிரம் விளககு சார்-பைதிவு ோவடெத்திற்குள் அலேநதுள்ளது மேலும் 1890/5670 
பைாகம் பிரிககப்பைொத பைஙகு நி்லம், கடடிெப் பைரப்பு 4323 சதுரடி அல்்லது ஏறத்தாழ டகாண்ெது அஙகு இல்ணககப்பைடெ அலனத்து பையன்பைாடடு உரிலேகள், வசதிகளுென். 
டசாத்து அெோனம் கடடிெத்தின் தலர தளத்தில் கடடிெப் பைரப்பு 1407 சதுரடி அல்்லது ஏறத்தாழ பைரப்புென் பைாகம் பிரிககப்பைொத பைஙகு 613/5670 ஆகும்.

ஏலம் ட�யல்பைாடு குறித்்த முககிய ்தகவல்:
அலனத்து மகடபு வலரமவால்லகளும் (DD) மேற்குறிப்பிடெ டபைாறுப்பைாடசி டபையரில் மேலும் மும்லபையில் ோற்றத்தகக வலகயில் டபைறப்பைெ மவண்டும்.

முன்லவப்புத்டதாலக சேர்ப்பிகக கலெசி நாள்

ஏ்லப்புள்ளிகள் சேர்ப்பிப்பைதற்கான இெம்

ஏ்லம் நலெடபைறுமிெம் (ஏ்லத்துககான இல்ணயதளம்)

டதாெர்பு நபைர்கள் டதால்லமபைசி எண்களுென்

டசாத்து பைார்லவயிடும் நாள் & மநரம்

ஏ்லத் மததிககு 1 நாள் முன்பு டபைறப்பைடும்

ரீடெயல் டசன்டரல் அலுவ்லகம், மும்லபையில் (கீமழ குறிப்பிடெது)

மின்-ஏ்லம் (https://auction.edelweissarc.in)

கதிமர�ன் கண்ணன்: 9841950227, ைாயா பைட்மடல்: 77158 25175
முன் அனுேதியின்பைடி

விரிவான விற்பைலன விதிமுலறகள் ேற்றும் நிபைநதலனகளுககு, எடெல்வீஸ் அடசட ரீகன்ஸ்ெரகசன் கம்டபைனி இல்ணயதளத்தில் டகாடுககப்பைடெ இல்ணப்பு அதாவது https://auction.edelweissarc.in கா்ணவும்.

ஒம்/- அதிகாரப்பூர்வ அதிகாரி
எடடல்வீஸ் அட�ட் ரீகன்ஸ்டரக�ன் கம்டபைனி லிமிடடட்

வ.
எண்

1

2

கடன்தாரர் / உப-கடன்தாரர் / 
ஜதாமீன்தாரர் பபயர்

முத்தூட் வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனம் லிமிபடட்

பபதாது அறிவிப்பு - பசதாத்து ஏலம் மற்றும் விற்பனன

பசதாத்து 
சுவதாதீனம் 
நதாள்

22-06-2021

16-03-2022

நிர்்ணய 
வினல (₹)

17,50,000/-

27,00,000/-

முனனவப்புத்
ப்தானக (₹)

1,75,000/-

2,70,000/-

ஏலத்்்தி

10-06-2022

10-06-2022

பமதாத்் 
நிலுனவத்ப்தானக

25-03-2021 
தேதியன்று
2541661/-

25-03-2021 
தேதியன்று

3020165.22/-

அடமதான பசதாத்து விவரம்

416 4, 416 4, ோம்பரம வட்டம, காஞ்சிபுரம மாவட்டம, தேதக அவவன்யூ, 
தேதக அவவன்யூ வ்பருஙகளத்தூர் கிராமம, வ்பருஙகளத்தூர் ஊராடசி 
வரமபு, ேமிழ்ாடு, காஞ்சிபுரம, 600063, இந்தியா.

306 47, S1, ்பகுதி சுப்ரீம த�ாமஸ் புழல் கிராமம, ஒ்டாரவாட்டத் 
வேரு, மாேவரம வட்டம, திருவள்ளூர் மாவட்டம, திருவள்ளூர், ேமிழ்ாடு, 
திருவள்ளூர், 600066, இந்தியா

இடம்: ் மிழநதாடு, நதாள்: 10/05/2022 ஒம்/- அதிகதாரப்பூர்வ அதிகதாரி, முத்தூட் வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனம் லிமிபடடுககதாக

பதிவு அலுவலகம்: டி.சி. எண் 14/2074-7, முத்தூட் னமயம், புன்னன சதானல, திருவனந்புரம்-695 034, CIN NO-U65922KL2010PLC025624, கதார்ப்ப்ரட் 
அலுவலகம்: 12/A 01, 13வது ் ளம், பரினீ கிபரஸபசன்ஸதா, மனன எண் C38 & C39, பதாநத்ரதா குர்லதா வளதாகம்-G பிளதாக (கிழககு), மும்னப-400051 
ப்தானல்பசி எண்: 022-62728517, அதிகதாரப்பூர்வ அதிகதாரி மினனஞசல் முகவரி: authorized.officer@muthoot.com 

பத்திரமயமாக்கல் மற்றும் நிதிச் ச�ாத்து்களை மறுசீரளமத்்தல் & ்கடனீட்டுச் ச�ாத்து மீ்தான உரிளம அமலாக்கம் �ட்டம், 2002 கீழ் அள�யா ச�ாத்து்கள் விற்பளன
்பத்திரமயமாககல் மற்றும நிதிச் வ�ாத்துகடள மறுசீரடமத்ேல் & க்டனீடடுச் வ�ாத்து மீோன உரிடம அமலாககம �ட்டம, 2002 இல் அ்டஙகிய ேமது அதிகாரத்டேப் 
்பயன்்படுத்தி, M/s. முத்தூட வீடடுவ�தி நிதி நிறுவனம லிமிவ்டடின் (இனிதமல் “நிறுவனம” ஆக குறிப்பி்டப்்படும) அதிகாரப்பூர்வ அதிகாரி கீதழ குறிப்பிட்ட வ�ாத்துகள் 
(இனிதமல் “க்டனீடடுச் வ�ாத்து” ஆக குறிப்பி்டப்்படும) தமலும கீழககுறிப்பிட்ட வாடிகடகயாளர்களுககு (இனிதமல் “க்டன்ோரர்கள்” ஆக குறிப்பி்டப்்படுவர்) வழஙகிய 
வீடடுக க்டன் வ�திகளுககான க்டனீ்டாக டவத்திருப்்படே சுவாதீனம வ�ய்துள்ளார் தமற்வகாண்டு க்டன்ோரர்கள் மூலமான மிடக்பாககியின் இறுதி ்பணப்்படடுவா்டா 
வடரயான அேற்குரிய தமற்வகாண்டு வடடி மற்றும வ�லவுகளு்டன் கீழககாணும வோடகககுரிய க்டனீடடுக க்டன் வோடக நிமித்ேம வ்பாதுமககளி்டமிருந்து 
முத்திடரயி்டப்்பட்ட ஒப்்பந்ேப்புள்ளிகடள வரதவற்று “உள்ளது உள்ளவி்டத்தில்”, “உள்ளது உள்ளவாறு”, “உள்ளது எதுதவா அது” மற்றும “உேவி�ாரா” அடிப்்பட்ட/
நி்பந்ேடனகளில் க்டனீடடுச் வ�ாத்திடன விற்்படன வ�ய்ய முடிவவடுககப்்படடுள்ளது.

அகிலா B, ்பலராமன் R
க.க.எ. எண் 11110087079

விதவக M முத்துககுமார்
சிவகாமி சுப்ரமணியன்
க.க.எ. எண் 11110080451

பதார்னவயிடும் நதாள் & ் நரம்: 26-05-2022 & 27-05-2022 கதானல 10.00 மணி மு்ல் மதானல 05.00 மணி வனர, விற்பனன ் நரம் & இடம்: கதானல 10.00 மணி மு்ல் பிற்பகல் 03.00 மணி 
வனர, முத்தூட் வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனம் லிமிபடட், 138, 2வது ் ளம், அமீன மனதார், நுஙகம்பதாககம் பநடுஞசதானல, இநிடி்யன ஆயில் பவன அருகில், பசனனன-600034.
திட்டமிடும் ஏல்தாரர்கள் ் மற்குறிப்பிட்ட நதாள் மற்றும் ் நரத்தில் பசதாத்துகனள பதார்னவயிடலதாம். பபதாது ஏலம் விதிமுனைகள் & நிபந்னனகள்:-
1) விற்்படனயானது கண்டிப்்பாக இேன்கீழ குறிப்பிடடுள்ள விதிமுடைகள் மற்றும நி்பந்ேடனகள் மற்றும ்பஙதகற்க திட்டமிடும ஏலோரர்களால் �மர்ப்பிககப்்ப்ட 
தவண்டிய ஏலப்புள்ளி/ஒப்்பந்ேப்புள்ளி ஆவணத்தில் குறிப்பிட்ட விதிமுடைகள் மற்றும நி்பந்ேடனகளுககும உட்பட்டது. 2) வ�ாத்து “உள்ளது உள்ளவி்டத்தில்” 
மற்றும “உள்ளது உள்ளவாறு” “உள்ளது எதுதவா அது” தமலும “உேவி�ாரா” நி்பந்ேடனயில், வில்லஙகஙகள் ஏதேனுமிருந்ோல் அடவ உட்ப்ட விற்்படன 
வ�ய்யப்்படும. 3) ஏலத்திலான வ�ாத்துகடள தமதல குறிப்பிட்ட ் ாள் & த்ரத்தில் ்பார்டவயி்டலாம. வ�ாத்துகடள ்பார்டவயிடுேல் அல்லது ஒப்்பந்ேப்புள்ளிகள் 
�மர்ப்பித்ேல் குறித்ே அடனத்து வி�ாரடணகளுககு, தமற்குறிப்பிட்ட வோ்டர்பு எண்களில் �ம்பந்ேப்்பட்ட இ்டஙகளிலான அதிகாரப்பூர்வ அதிகாரிகடள வோ்டர்பு 
வகாள்ளவும. ஆர்வமுள்ள வாஙகுதவார் நிர்ணய விடலயின் 10% முன்டவப்புத்வோடகககாக (EMD), “முத்தூட வீடடுவ�தி நிதி நிறுவனம லிமிவ்டட” வ்பயரில் 
முமட்பயில் மாற்ைத்ேகக வடகயில் தகடபு வடரதவாடலயு்டன் ஒரு முத்திடரயிட்ட உடையில் தமற்கூறிய வ�ாத்துககான அவர்ேம விடலப்புள்ளிகடள ஏலத் 
தேதிககு முன்பு ஒரு தவடல ் ாளில் அதிகாரப்பூர்வ அதிகாரியின் தமற்குறிப்பிட்ட அலுவலக முகவரிககு அனுப்்பலாம. 4) முடையாக நிரப்்பப்்ப்டாே அல்லது 
முன்டவப்புத்வோடக இடணககப்்ப்டாே ஒப்்பந்ேப்புள்ளிகள் அல்லது இஙதக வடரயறுககப்்பட்ட தமற்கூறிய ் ாள் மற்றும த்ரத்திற்கு பிைகு வ்பைப்்படும 
ஒப்்பந்ேப்புள்ளிகள் ்பரிசீலிககப்்ப்டாது/ மதிப்்பற்ை ஒப்்பந்ேப்புள்ளிகளாக கருேப்்படும, தமலும அேற்கிணஙக நிராகரிககப்்படும. முன்டவப்புத்வோடகககு வடடி 
எதுவும கிட்டயாது. 5) ஒப்்பந்ேப்புள்ளி ஆவணஙகளு்டன், திட்டமிடும ஏலோரர் வருமானவரித் துடையால் வழஙகப்்பட்ட ்பான் அடட்ட மற்றும ஏலோரரின் 
அட்டயாளச் �ான்று மற்றும இருப்பி்டச் �ான்றின் ் கல்பிரதி அோவது க்டவுச்சீடடு, வாககாளர் அட்டயாள அடட்ட, குடும்ப அடட்ட, ஓடடுனர் உரிமம, ஏடனயடவ 
த்பான்ைவற்றின் ் கல் ஒன்டையும இடணகக தவண்டும. 6) வ�ாத்து நிர்ணய விடலககு குடைவாக விற்கப்்ப்ட �ாத்தியமில்டல. 7) ஏலத்தில் ்பஙதகற்கும 
ஏலோரர்கள் நிர்ணயித்ே நிர்ணய விடலககு கூடுேலாக ₹10000/- ம்டஙகில் அவர்ேம ஒப்்பந்ேப்புள்ளிடய உயர்த்ே அனுமதிககப்்படுவர். 8) வ�ாத்ோனது க்டனீடடுக 
க்டனீந்தோர் அோவது M/s. முத்தூட வீடடுவ�தி நிதி நிறுவனம லிட., மூலம ஏலப்புள்ளி ஏற்்பேற்குட்படடு, உயர்ந்ே்பட� ஏலோரர்/ ஒப்்பந்ேப்புள்ளிககு விற்்படன 
வ�ய்யப்்படும. கீதழ டகவயாப்்பமிட்டவர் எந்ே காரணத்டேயும கருோமல் ஏதேனும ஒப்்பந்ேப்புள்ளி / ஏலப்புள்ளிடய ஏற்க அல்லது நிராகரிகக விருப்்ப உரிடம 
வகாண்டுள்ளார். 9) அடனத்து நிலுடவகள் மற்றும வ�லவுகள், அோவது ் கராடசி வரிகள், ்பராமரிப்பு / �ஙகம கட்டணஙகள், மின்�ாரம மற்றும குடிநீர் வரிகள் 
அல்லது ஏதேனும பிை நிலுடவகள் முத்திடரத்ோள் தீர்டவ, ்பதிவுக கட்டணஙகள், வ்பயர்மாற்ைம கட்டணஙகள் உள்ளிட்டடவ தமலும அடனத்து பிை வ�லவுகள் 
மற்றும தமற்கூறிய வ�ாத்துகள் குறித்ே விற்்படன �ான்றிேழ ்பதிவுககான கட்டணஙகள் அடனத்தும வவற்றிகர ஏலோரர்/வகாள்முேலாளரால் வ�லுத்ேப்்ப்ட 
தவண்டும. 10) வவற்றிகர ஏலோரர்/வகாள்முேலாளர் விற்்படன வோ்டர்்பாக அதிகாரப்பூர்வ அதிகாரியால் ஒப்்பந்ேப்புள்ளி ஏற்கப்்பட்டதிலிருந்து அடுத்ே தவடல 
்ாளுககுள் வகாள்முேல் விடலயின் 25% (ஏற்கனதவ வ�லுத்திய முன்டவப்புத்வோடக �ரிகட்டலுககு பிந்டேயது) வோடகடய வ�லுத்ே தவண்டும, ேவறினால், 
முன்டவப்புத்வோடக டககவகாள்ளப்்படும. 11) விற்்படன விடலயின் மீதி 75% ஆனது அதிகாரப்பூர்வ அதிகாரியால் வவற்றிகர வகாள்முேலாளருககு விற்்படன 
ஒப்புேல் வேரிவிககப்்பட்டேன் 15 ் ாடகளுககுள் அல்லது அதிகாரப்பூர்வ அதிகாரியின் விருப்்ப உரிடம முடிவில் எழுத்துப்பூர்வமாக மற்றும ேனிப்்படடு ஒப்புகவகாண்்ட 
இவ்விே நீடடிககப்்பட்ட காலத்திற்குள் வ�லுத்ேப்்ப்ட தவண்டும. வடரயறுககப்்பட்ட காலத்திற்குள், விற்்படன விடலயின் மீதி 75% அல்லது அேன் ஏதேனும 
்பகுதிடய வ�லுத்ேத் ேவறும ்பட�த்தில், வ�லுத்ேப்்பட்ட வோடக டககவகாள்ளப்்படும தமலும க்டனீடடுக க்டனீந்தோர் மீண்டும ஒருமுடை வ�ாத்திடன விற்கும 
சுேந்திரமுள்ளவர் ஆவார் தமலும ேவறும வகாள்முேலாளர் வ�ாத்துககுரிய அடனத்து தகாருரிடமகள் அல்லது அேற்குரிய வகாள்முேலுககாக ஏற்கனதவ வ�லுத்திய 
வோடகயின் ஏதேனும ்பகுதிககுரிய உரிடமகடள இழப்்பார். 12) முன்டவப்புத்வோடகககாக வ�லுத்திய தகடபு வடரதவாடல / ்பண ஆடண வவற்றிவ்பைாே 
ஏலோரர்களுககு திருப்பியளிககப்்படும. 13) இஙதக தமதல விவரிககப்்பட்ட அட�யா வ�ாத்ோனது கீதழ டகவயாப்்பமிட்ட அதிகாரப்பூர்வ அதிகாரி மூலம விற்்படன 
ஒப்புேல் தேதியிலிருந்து தீ அல்லது திருடடு அல்லது பிை வி்பத்துகள் மூலமான இழப்பு அல்லது த�ேம, மற்றும பிை அ்பாய வ்பாறுப்புகள் உள்ளிட்ட அடனத்தும 
வவற்றிகர வகாள்முேலாளரின் முழு வ்பாறுப்பிலானோகும. வவற்றிகர ஏலோரர் எத்ேன்டமயான காரணத்தினாலும விற்்படனடய நிறுத்தும உரிடம வ்பற்ைவராக 
மாட்டார். 14) அதிகாரப்பூர்வ அதிகாரி உயர்ந்ே்பட� ஏலப்புள்ளி அல்லது ஏதேனும அல்லது அடனத்து ஒப்்பந்ேப்புள்ளிகடள ஏற்க கடடுப்்பட்டவரில்டல தமலும 
M/s. முத்தூட வீடடுவ�தி நிதி நிறுவனம லிட., க்டனீடடுக க்டனீந்தோராக, எந்ே காரணஙகடளயும கருோமல் ஏதேனும அல்லது அடனத்து ஏலப்புள்ளி(கடள)
டய நிராகரிகக உரிடம வகாண்டுள்ளது. ஒருதவடள, ஏலப்புள்ளிகள் நிராகரிககப்்பட்டால், அதிகாரப்பூர்வ அதிகாரி ேனி ஒப்்பந்ேம மூலம வ�ாத்து விற்்படனககாக 
ஏதேனும ஒப்்பந்ேோரர் அல்லது ்பஙதகற்கும ஏலோரர்கள் அல்லது பிை ் ்பர்களு்டன் த்பச்சுவார்த்டே ் ்டத்ேலாம. 15) ்பஙதகற்கும ஏலோரர்கள்/ஒப்்பந்ேோரர் 
சுயமாகதவா அல்லது அவர்ேம முடையான அஙகீகரிககப்்பட்ட பிரதிநிதிதயா ேவிர்த்து பிை ் ்பர்கள் ஏலம/விற்்படன வ�யல்்பாடுகளில் ்பஙதகற்க அனுமதிககப்்ப்ட 
மாட்டார்கள். 16) அதிகாரப்பூர்வ அதிகாரி அவருட்டய விருப்்ப உரிடம முடிவில், முன்னறிவிப்புமின்றி, விற்்படனககான இந்ே அறிவிப்பின் ஏதேனும 
விதிமுடைகள் மற்றும நி்பந்ேடனகடள மாற்ை உரிடம வகாண்டிருககிைார். 17) ஒருதவடள, க்டனீடடுக க்டனீந்தோருககு ஏற்்பட்ட அடனத்து வ�லவு, கட்டணஙகள் 
மற்றும வ�லவினஙகளு்டன் த�ர்த்து அடனத்து நிலுடவகளும தமற்கூறிய வ்பயரிலான க்டன்ோரர் / உ்ப-க்டன்ோரர் மூலம ஏலத் தேதிககு ஒரு தவடல ் ாள் 
முன்பு வடரககுள்ளாக வ�லுத்ேப்்படடு விட்டால் பிைகு வ�ாத்து விற்்படன வ�ய்யப்்ப்டாது தமலும எதிர்த்ாககும ஏலோரர்களி்டமிருந்து வ்பைப்்பட்ட அடனத்து 
ஏலப்புள்ளிகளும M/s. முத்தூட வீடடுவ�தி நிதி நிறுவனம லிமிவ்டடுககு எதிராக ஏதேனும வ்பாறுப்பு / தகாருரிடமயின்றி அவர்களுககு திருப்பி அனுப்்பப்்படும. 
க.க.எ. எண் 11110087079 & 11110080451 ஆகியவற்றின் க்டன்ோரர்/ோமீன்ோரர்/ அ்டமானோரர் இந்ே அறிவிப்பு தேதியிலிருந்து தமற்குறிப்பிட்ட தேதிகளுககுள் 
்ாளது தேதி வடரயான வடடி மற்றும வ�லவினஙகளு்டன் தமற்குறிப்பிட்டவாறு க்டன்வ்பாறுப்ட்ப முழுடமயாக தீர்ககுமாறு தமலும நிலுடவகடள வ�லுத்துமாறு 
்பத்திரயமாககல் மற்றும நிதிச் வ�ாத்துகடள மறுசீரடமத்ேல் தமலும க்டனீடடுச் வ�ாத்து மீோன உரிடம அமலாககம �ட்டத்தின் க்டனீடடுச் வ�ாத்து உரிடம 
(அமலாககம) விதிகளின் விதி 8(6) & 9 கீழ �ட்டப்பூர்வ 30 ் ாடகள் அறிவிப்பு இேன்மூலம வழஙகப்்படுகிைது ேவறினால் க்டனீடடுச் வ�ாத்து தமற்குறிப்பிட்ட 
விதிமுடைகள் மற்றும நி்பந்ேடனகளின்்படி விற்்படன வ�ய்யப்்படும. ஆஙகிலம மற்றும வட்டாரவமாழி வ�ய்தித்ோளில் விற்்படன அறிவிப்பு பிரசுரிப்புகளிட்டதய 
ஏதேனும ஐய தவறு்பாடு இருந்ோல், இவ்வடகயில் ஆஙகில வ�ய்தித்ோள் வட்டாரவமாழி வ�ய்தித்ோடளக காடடிலும விஞ்சியோகும தமலும ஐயப்்பாடட்ட 
கடளவோன இறுதி பிரதியாக அடே ்பரிசீலிகக தவண்டும. க்டன்ோரர் / ோமீன்ோரர் / அ்டமானோரர்கள் விற்்படன தேதிககு முன்பு முழுடமயாக, வஙகிககுரிய 
நிலுடவத்வோடகடய வ�லுத்தி விட்டால், ஏலம நிறுத்ேப்்படுவேற்கு உட்படும.






