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CHENNAI | WEDNESDAY, 4 MAY 2022

MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED
Registered Office: TC NO.14/2074-7, Muthoot Centre, Punnen Road, Thiruvananthapuram - 695 034,

CIN NO – U65922KL2010PLC025624. Corporate Office: 12/A 01, 13th floor, Parinee Crescenzo,
Plot No. C38 & C39, Bandra Kurla Complex-G block (East), Mumbai-400051 TEL. NO: 022-62728517

Authorised Officer Email ID: authorised.officer@muthoot.com

PUBLIC NOTICE - AUCTION CUM SALE OF PROPERTY
Sale Of Immovable Assets Under Securitization And Reconstruction Of Financial Assets & Enforcement Of Security Interest Act, 2002

In exercise of powers contained in the Securitization and Reconstruction of FinancialAssets & Enforcement of Security InterestAct, 2002, theAuthorized Officer of the
M/sMuthootHousingFinanceCompanyLtd., (hereinafter referred toas the“Company”)has taken thepossessionofundermentionedproperties (hereinafter referred to
as “Secured Asset”) and held as security in respect of HOUSING Loan facilities granted to below mentioned customers (hereinafter referred to as “Borrowers”) and
further It has been decided to sell the SecuredAsset on “as is where is”, “as is what is”, “whatever there is” and “no recourse” basis/conditions by inviting sealed tenders
frompublic inrespectof thesecureddebtamountingtoamount inbelowwith further interestandexpensesthereontillfinalpaymentof theoverduefromBorrowers.

Sr.
No.

Name of Borrower/
Co-Borrower/
Guarantor

1

Description of
Mortgaged Property

Property
Possession

Date

Total
Outstanding
Amount (Rs.)

Place: Tamil Nadu, Date: 04/05/2022 Sd/- Authorised Officer, For Muthoot Housing Finance Company Limited

Jayachandran Chelladurai
VIDAYA MURUGAN

LAN No. 11126108449

Natham S.no - 336/2, New - 336/37, Patta No -142,
Dno – 1/53, , K.paraipatti Village, Kalluthu Village
Panjayat, Usilampatti Tk & Sro, , Periyakulam Regist
Dt,Madurai Dt,Tamil Nadu,Madurai, 625537, India

InspectionDate&Time : 20-05-2022&21-05-2022 at 10.00AM to05.00PM SaleTime&Place: 10.00AM to03.00PM
MuthootHousingFinanceCo.Ltd.,11/1B,G.V.Complex,Jawahar2ndStreet,S.S.Colony,Bye-PassRoad,Opp.toICICIbank,Madurai,TamilNadu-625010.

Reserve
Price (Rs.)

E.M.D.
(Rs.)

AUCTION
DATE

09-03-2022 693131.72/-
as on

12-11-2021

9,80,000/- 98,000/- 07-06-2022

Intending biddersmay inspect the properties on the date and time asmentioned above. Terms&Conditions of public auction:-
1) Sale is strictly subject to the terms and conditions mentioned hereunder as also the terms and condition mentioned in the offer/ tender document to be
submitted by the intending bidders. 2) The property will be sold on “As is where is” and “As is what is” “whatever there is” and “no recourse”
condition, including encumbrances, if any. 3) The properties under auction can be inspected on the date & time specified above. For any queries with
regards to inspection of properties or submission of tenders, kindly establish contact to The Authorised Officers at respective locations on above mention
contact numbers.The interested buyers may send theirs offers for the above property in a sealed cover along with Demand Draft Payable at Mumbai
favoring “Muthoot Housing Finance Company Limited”, towards earnest money deposit (EMD) 10% of Reserve Price at the above mentioned office
address of The Authorised Officer on working day before the date of Auction. 4) Offers that are not duly filled up or offers not accompanied by the EMD or
Offers received after the above date and time prescribed herein will not be considered / treated as invalid offers, and accordingly shall be rejected. The
Earnest money deposit shall not carry any interest. 5)Along with offer documents, the intending bidder shall also attach a copy of the PAN card issued by the
Income Tax department AND bidder’s identity proof and the proof of residence such as copy of the Passport, Election Commission Card, Ration Card,
Driving license etc. 6) In no eventuality the property would be sold below the reserve price. 7) The bidders present in the auction would be allowed to
increase their offer multiples of Rs.10000/- in addition to Reserve Price fixed. 8)The Property shall be sold to the highest bidder / offer, subject to acceptance
of the bid by the secured creditor, i.e., M/s Muthoot Housing Finance Company Ltd. The undersigned has the discretion to accept or reject any offer /Tender
without assigning any reason. 9)All dues and outgoings, i.e., MunicipalTaxes, Maintenance / Society Charges, Electricity and water taxes or any other dues
including Stamp Duty, Registration Charges, Transfer Charges and any other expenses and charges in respect of the registration of the Sale Certificate in
respect of the said properties shall be paid by the successful bidder/purchaser. 10) The successful bidder/purchaser shall have to pay 25% of the
purchase amount (after adjusting the E.M.D. already paid) within next working days from the acceptance of the offer by theAuthorized Officer in respect of
the sale, failing which, the earnest money deposit will be forfeited. 11)The balance 75% of the Sale price shall have to be paid within 15 days of conveying the
confirmation of the sale to the successful Purchaser by the Authorized Officer or such extended period as agreed upon in writing by and solely at the
discretion of theAuthorized officer. In the event of the default in payment of the balance 75% of the sale price or any part thereof, within the prescribed period,
the amount deposited shall be forfeited and the secured creditor will be at liberty to sell the property once again and the defaulting Purchaser shall forfeit all
claims to the property or to any part of the sum already paid towards the purchase thereof. 12) The Demand draft / Pay order deposited towards the
Earnest money shall be returned to unsuccessful bidders. 13) The immovable property described herein above shall remain and be at the sole risk of
the successful purchaser in all respects including loss or damage by fire or theft or other accidents, and other risk from the date of the confirmation of the Sale
by the undersignedAuthorized Officer. The successful bidder shall not be entitled to annul the sale on any ground of whatsoever nature. 14) TheAuthorized
officer is not bound to accept the highest offer or any or all offers and M/s Muthoot Housing Finance Company Ltd., as secured creditor, reserves its right to
reject any or all bid(s) without assigning any reasons. In case, the bids are rejected, Authorized officer can negotiate with any of the tenderer or intending
bidders or other parties for sale of the property by private treaty. 15) No persons other than the intending bidders/offerer themselves, or their dulyAuthorized
representative shall be allowed to participate in the auction/sale proceedings. 16) The Authorized officer reserves his right to vary any of the terms and
condition of this notice for sale, without prior notice, at his discretion. 17) In case, all the dues together with all cost, charges and expenses incurred by
the Secured Creditor are tendered by the above name borrower / co-borrower till one working day prior to the date of Auction then the property
will not be sold and all the bids received from the prospective bidders shall be returned to them without any liability / claim against M/s Muthoot
Housing Finance Company Ltd.
The borrower/guarantor/mortgage of LAN No. 11126108449 are hereby given STATUTORY 30 DAYS NOTICE UNDER RULE 8(6) & 9 of The
Security Interest (Enforcement) Rules of SARFAESIACT to discharge the liability in full and pay the dues as mentioned above along with upto date
interest and expenses within above mentioned days from the date of this notice failing which the Secured Asset will be sold as per the terms and
conditions mentioned above. In case there is any discrepancy between the publications of sale notice in ENGLISH and VERNACULAR newspaper,
then in such case the English newspaper will supersede the vernacular newspaper and it shall be consider as the final copy, thus removing the
ambiguity. If the borrower / guarantor/mortgagers pays the amount due to Bank, in full before the date of sale, auction is liable to be stopped.

BRANCH : CHENNAI
( LAN No. H403ECN0361044
and H403HLP0273059 )
1. S PAVITHRAN (Borrower)
2. SIVANESAN J (Co-Borrower)
3.S TAMIL SELVI (Co-Borrower)
Above At: 2 Thulukkanam Street, Tiruvottiyur
Tiruvallur, Chennai, Tamilnadu-600019

Loan Account No./Name of the Borrower(s)/
Co-Borrower(s)/Guarantor(s) & Addresses

Address of the Secured/Mortgaged
Immovable Asset / Property to be enforced

Demand Notice Date
and Amount

19th March 2022
Rs. 52,92,467/- (Rupees
Fifty Two Lac Ninety Two
Thousand Four Hundred
Sixty Seven Only)

All that piece and parcel of the
Non-agricultural Property described as:
D.NO. 16/6 MASOOTHI COLONY 17TH STREET
MADUVANKARAI GUINDY CHENNAI 600032
East : BLOCK NO 4 TS NO 4 , West : KAMALA
KANDHASAMY , North : ARMUGAM LAND 3FT
PASSAGE, South : SAGUNTHLA LAND

BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED
CORPORATE OFFICE: corporate office at Cerebrum IT Park B2 Building 5th floor, Kalyani Nagar,
Pune, Maharashtra 411014. Branch Office:-5th Floor, Unit no. 508, Delta wing, Raheja Towers,
#177, Anna Salai, Chennai - 600 002
Demand Notice Under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial

Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.
Undersigned being the Authorized officer of M/s Bajaj Housing Finance Limited, hereby gives the following notice to
the Borrower(s)/Co-Borrower(s) who have failed to discharge their liability i.e. defaulted in the repayment of principal
as well as the interest and other charges accrued there-on for Home loan(s)/Loan(s) against Property advanced to
them by Bajaj Housing Finance Limited and as a consequence the loan(s) have become Non Performing Assets.
Accordingly, notices were issued to them under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets
and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and rules there-to, on their last known addresses, however the same
have been returned un-served/undelivered, as such the Borrower(s)/Co-Borrower(s) are hereby intimated/informed by
wayof this publicationnotice to clear their outstandingduesunder the loan facilities availed by them from time to time.

This step is being taken for substituted service of notice. The above Borrowers and/or Co-Borrowers Guarantors) are advised to make the
payments of outstanding along with future interest within 60 days from the date of publication of this notice failing which (without prejudice to
any other right remedy available with Bajaj Housing Finance Limited) further steps for taking possession of the Secured Assets/ mortgaged
property will be initiated as per the provisions of Sec. 13(4) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act,2002.
The parties named above are also advised not to alienate, create third party interest in the above mentioned properties. On which Bajaj
Housing Finance Limited has the charge.
Date: 04/05/2022 Place:-CHENNAI Authorized Officer Bajaj Housing Finance Limited

Branch : CHENNAI
( LAN No. 403HSL81864752 and
403TSH82067533)
1. Ms AMBUJAM S (Borrower)
At: NO.11 Kamarajar 2nd Street Madipakkam,
Chennai-600091
Also At: OLD NO 98 New No 18 Rajiv Gandhi
Nagar Nanmangalam Chennai-600017

All that piece and parcel of the Non-
agricultural Property described as: FLAT NO S2
2ND FLOOR, RITHISH FLATS PLOT NO 1/860,
RAJIV GANDHI NAGAR MAIN RD NANMANGALAM,
CHENNAI, TAMILNADU-600117, East : Property
belongs to Mr. Sundararayar, West : 20 feet Road,
North : Property belongs to Mr. Chandran , South :
Property belongs to Mr. Natarajan

22nd March 2022
Rs. 22,42,835/- (Rupees
Twenty Two Lac Forty Two
Thousand Eight Hundred
Thirty Five Only)

Mrs. Gangadharan
Malliga,
Miss. Gangadharam
Jayasree,
Maiiiga Textiles
(Prospect No IL10101887)

29 April 2022
Rs.11,25,947/- (Rupees
Eleven Lakh Twenty Five
Thousand Nine Hundred

Forty Seven Only )

All that piece and parcel of the property being:
Flat No.S201, Floor No.2, Area Admeasuring
super built-up area of 450 Sq.ft (plinth area plus
a proportionate common area) having Carpet
area of 304 square feet, Wing 1, Block 1, Survey
No.41/2 Part 41/3 B Part Mathur Village,
Sriperumbudur Talluk, Kanchipuram District.

Mr. Selvam Manibharath,
Mrs. Sandhya Mani
Bharath, Selvam
Manibharath Org.
(Prospect No IL10104418)

29 April 2022 Rs.22,74,820/-
(Rupees Twenty Two Lakh
Seventy Four Thousand

Eight Hundred Twenty Only)

All that piece and parcel of the property being:
Flat No.L9/50, Floor No.4, Area Admeasuring 627
Sq.Ft. Wing-1, Ambattur Self Finance Group,
Vanagaram Road, Athipet, Chennai 600058.

DEMAND NOTICE
Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of
Security Interest Act, 2002 (the said Act.) read with Rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules,
2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule
3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly known as
India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act,
calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued
to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60
days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further
interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s), amount
due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under:

Demand Notice Date &
Amount

Description of secured asset
(immovable property)

If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above
secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and
consequences of the Borrowers. For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: No.1,
Office No.3E, 3rd Floor, Kencas Tower, Above Croma Showroom, North Usman Road, Ramakrishna, St, T Nagar,
Chennai, Tamil Nadu, 600017/or Corporate Office: IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana.
Place: Chennai, Date: 04.05.2022 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd

Name of the Borrower(s)/
Guarantor (s)

Mr. Sithik M,
Mrs. Syed Ali Fatima
Siddiq
(Prospect No 908659 &

953693)

28 April 2022 Prospect
No. 908659 Rs.12,89,816/-
(Rupees Twelve Lakh Eighty
Nine Thousand Eight Hundred
Sixteen Only), Prospect
No. 953693 Rs.3,05,885.00/-
(Rupees Three Lakh Five
Thousand Eight Hundred Eighty
Five Only)

All that piece and parcel of the
property being: House comprised in
Plot No.9, 4/275, S.No.281/5, admea-
suring 1336.5 sq.ft land and 600 sq.ft of
built-up area of RCC building,
Puthusukkampatti Village, Melur,
Madurai, 625107, Tamil Nadu, India

DEMAND NOTICE
Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of
Security Interest Act, 2002 (the said Act.) read with Rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules,
2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule
3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly known as
India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act,
calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued
to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60
days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further
interest from the date(s) of Demand Notice till the \date of payment. The detail of the Borrower(s), amount
due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under:

Demand Notice Date &
Amount

Description of secured asset
(immovable property)

If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the
above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the
risks, costs and consequences of the Borrowers. For, further details please contact to Authorised
Officer at Branch Office: 58, 1st Floor, 80 Feet Road, Anna Nagar, Madurai - 625020 /or Corporate
Office: IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana.
Place: Madurai, Date: 04.05.2022 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd

Name of the Borrower(s)/
Guarantor (s)
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7 Madurai4.5.2022திண்டுக்கல்
 சுபகிருது வருடம் சித்திரை  மாதம் 21-ம் நாள். புதன்கிழரம. வளர்பிரை.
 திதி : திருதிரை காரை 7.33 மணி வரை; அதன் பிைகு சதுர்த்தி.
 நடசத்திைம் : மிருகசீரிடம்  நாள் முழுவதும்.
 யைாகம் : மைண யைாகம்.   சந்திைாஷடமம் : விசாகம்.

 நலை யநைம் : காரை 9.30 - 10.30; மாரை 4.30 - 5.30 வரை.
 ைாகு காைம் : மதிைம் 12.00 - 1.30 வரை.
 எமகணடம் : காரை 7.30 - 9.00 வரை.
 சூைம் : வடக்கு; பரிகாைம் : பால.

இன்று  
மழை பெய்ய  
30 சத–வீ–தம் 
வாயப்பு.

வானிலை இன்று

அதிகெடசம் குழைநதெடசம்

38.0 C / 100.0 F 26.0 C / 79.0 F

நாழை

அதிகெடசம் குழைநதெடசம்

38.0 C / 100.0 F 26.0 C / 79.0 

இந்த 
நாள்

ரம்ஜான் பண்டிகை கைஜாலஜாைல கைஜாண்்ஜாட்ம

சிறப்பு த�ொழுகையில் ஏரொளமொன�ொர் பஙனைற்பு
பழநி, மே 4: ரம்–ஜான் ஈகை 
பெரு–நா–கை–ப�ாட்டி, ரம–
லான் பிகை ொர்த்து முஸ்–லீம் 
மக்–ைள் ைடந்த 29 நாட்–ைள் 
ைாகல 4 மணி மு்தல் மாகல 
6 மணி வகர உணவு, ்தண்–
ணீர் அருந–்தா–ம–லும், எச்–சில் 
கூட விழுங்–ைா–ம–லும் உண்ணா 
நநான்பு ைகடப்–பி–டித்–்த–னர். 
நம 1 வானில் பிகை ப்தரி–�ா–
்தக்த ப்தாடர்நது 30 நாட்–ைள் 
நநான்பு பூர்த்தி பெய்–�ப்–ெட்டு, 
நநற்று ரம்–ஜான் ெண்–டிகை 
நாடு முழு–வ–தும் விம–ரி–கெ–�ாை 
பைாண்–டா–டப்–ெட்–டது. இக்த–
ப�ாட்டி இஸ்–லா–மி–�ர்–ைள் ெள்–
ளி–வா–ெல்–ைள், பொது இடங்–ைள், 
திைந–்த–பவ–ளி–யில் கூடி சிைப்பு 
ப்தாழு–கை–யில் ஈடு–ெட்–ட–னர்.

பழநி
ெழ–நி–யில் ரம்–ஜான் ெண்–டி–

கை–க�–ப�ாட்டி ெண்–மு–ை–நதி 
ஆற்–ைங்–ை–கர–ந�ா–ரம் உள்ை 

்தர்–ைா–வில் சிைப்பு ப்தாழுகை 
நடத்–தி–னர். ெழநி டவுன் ்தர்ம 
முஸ்–லீம் ்தர்ம ெரி–ொ –லன 
அகமப்பு ொர்–பில் நடந்த 
ப்தாழு–கை–யில் 2 ஆயி–ரத்–திற்–கும் 
நமற்–ெட்ட இஸ்–லா–மி–�ர்–ைள் 
ைலநது பைாண்டு ப்தாழுகை 
நடத்–தி–னர். முன்–ன–்தாை ெழநி 
நை–ரில் இருநது ப்தாழுகை நடத்–
தி� ்தர்–ைா–விற்கு ஊர்–வ–ல–மாை 
பென்–ை–னர். இது–நொல் ொல–ெ–
முத்–தி–ரம், ஆ�க்–குடி, பநய்க்–ைா–
ரப்–ெட்டி ெகு–தி–ை–ளி–லும் இஸ்–லா–
மி–�ர்–ைள் ஊர்–வ–ல–மாை பென்று 
சிைப்பு ப்தாழுகை பெய்–்த–னர்.

திண்–டுக்–கல்
திண்–டுக் –ைல் நெைம் –பூர் 

பெரி� ெள்–ளி–வா–ெ–லில் நடந்த 
சிைப்பு ப்தாழு–கை–யில் 5 ஆயி–
ரத்–திற்–கும் நமற்–ெட்ட இஸ்–லா–
மி–�ர்–ைள் ைலநது பைாண்–ட–னர். 
உலை நன்கம நவண்–டி–யும், மக்–
ைள் அகன–வ–ரும் நநாய் பநாடி–

யின்றி வாழ்–வ–்தற்–ைா–ை–வும், ெமூை 
ஒற்–றுகம நிகலத்–திட நவண்–டி–
யும் சிைப்பு ப்தாழுகை நடந–்தது 
என பெரி� ெள்ளி இமாம் அபு–
ெக்–ைர் ப்தரி–வித்–்தார்.

நத்–தம்
நத்–்தம் முஸ்–லிம் ப்தற்கு 

ப்தரு ெள்–ளி–வா–ெல், பெரி� 
ெள்–ளி–வா–ெல், நமலத்–ப்தரு 
ெள்–ளி–வா–ெல் ஜமாத்–்தார்–ைள் 
ஒன்று நெர்நது ்தக்–பீர் ஓதி 
பைாண்டு நைாவில்–ெட்–டி–யில் 

உள்ை நைாரி –நமடு ஈத்ைா 
கம்த ா – ன த்க்த  ப ென் – ை –
கடந–்த–னர். அங்கு ஹஜ்–ரத் 
முைம்–மது சித்–திக் ரம–லான் 
மா்தத்–தின் சிைப்பு ெற்றி எடுத்–
து –கரத் –்தார் . ப்தாடர்நது 
ஹஜ் –ரத் இக் –ொல் பமை –
லானா இமா –மாை  முன் 
நின்று சிைப்பு ப்தாழுகை 
நடத்–தி–னார். பின்–னர் ஹஜ்–
ரத் முஹம்–மது �ாசீன் குத்ொ 
ஓதி–னார். ஹஜ்–ரத் இத்–ரீஸ் 

இ�ற்கை சீற்–ைங்–ைள், நநாய் 
ப்தாற்–று –ை –ளி–லி–ருநது ொது–
ை ாப் – பும்  உலை அகமதி 
நவண்–டி–யும் பிரார்த்–்தகன 
நமற்–பைாண்–டார். இதில் 3 
ஆயி–ரத் –திற் –கும் நமற்–ெட்ட 
இஸ் –லா –மி –�ர் – ைள் ைலநது 
பைாண்–ட–னர். இந்த–நொல் 
நைாசு–கு–றிச்சி, வத்–திப்–ெட்டி, 
மணக்–ைாட்–டூர், குட்–டு–ெட்டி 
ெகுதி இஸ் –லா –மி – � ர் – ைள் 
ஒன்று கூடி சிைப்பு ப்தாழு–
கை–யில் ஈடு–ெட்–ட–னர்.

ஆத்–தூர்
ஆத் –தூ – ரி ல்  ஜன் – ன த் 

பில்–ட–வுஷ் ெள்–ளி–வா–ெ –லில் 
இமாம் வீரர் அப்–துல்லா, 
அபு–புல்லா குல்–பு–தீன் ்தகல–
கம–யில் நடந்த சிைப்பு ப்தாழு–
கை –யில் ஏரா –ை –மா –நனார் 
ைலநது பைாண்–ட–னர். இந்த–
நொல் சித்–க்த–�ன்–நைாட்கட 
ஈத்ைா கம்தா–னத்–தில் நடந்த 
சிைப்பு ப்தாழு–கை–யில் ெலர் 
ெங்–நைற்–ை–னர்.

மேட–சந்–தூர்
நவட–ெந–தூ–ரில் இஸ்–லா–மி–

�ர்–ைள் ைகட–நமடு பெரி� 
ெள்–ளி–வா–ெ–லில் இருநது ஊர்–
வ–ல–மாை கிைம்பி ஆத்–து–நமடு 
ஈதுக்ைா கம்தா –னத் –திற்கு 
வந –்த –னர். அங்கு ஹஜ்–ரத் 
முை–மது இப்–ரா–கிம் ்தகல–கம–
யில் சிைப்பு ப்தாழுகை நடந–
்தது. இதில் ஜமாத் ்தகல–வர் 
ைாசின் ஹாஜி�ா, பெ�–லா–
ைர் உமர்–அலி, பொரு–ைா–ைர் 
க்தயூப், நெரூ–ராட்சி துகண 
்தகல –வர் ொகுல் அமீது, 
ைவுன்–சி –லர் –ைள் அன்–ொரி, 
நெட்டு, ெக்–ரு–தீன், முன்–னாள் 
நெரூ–ராட்சி ்தகல–வர் ெஷீர் 
அை–மது மற் –றும் ஆயி–ரக் –ை –
ணக்–ைான இஸ்–லா–மி–�ர்–ைள் 
ெங்–நைற்–ை–னர்.

ஒட்–டன்–சத்–தி–ரம்
ஒட் –டன் – ெ த் – தி – ர த் – தில் 

டவுன், வடக்கு, ்தர்ைா, மதினா 
ெள்–ளி–வா–ெல்–ை–ளில் ஏரா–ை–
மான இஸ்–லா–மி–�ர்–ைள் சிைப்பு 

ப்தாழு–கை–யில் ஈடு–ெட்–ட–னர். 
இந்த–நொல் சுற்–றி–யுள்ை இகட–
�–நைாட்கட, மார்க்–ைம்–ெட்டி, 
ஜவ்–வா–து–ெட்டி, விருப்–ொட்சி, 
ொகல–பு–தூர், ரா–ம–பு–ரம் ெகு–
தி–ை–ளி–லும் இஸ்–லா–மி–�ர்–ைள் 
சிைப்பு ப்தாழு–கை–யில் ஈடு–
ெட்–ட–னர்.

சிைப்பு ப்தாழு–கை –யில் 
சிறு–வர் –ைள் மு்தல் பெரி–� –
வர் –ைள் வகர புத் –்தாகட 
அணிநது ைலநது பைாண்–ட–
னர். ப்தாழுகை முடிந்த பின் 
ஒரு–பவா–ரு–வர் ஆரத்–்த–ழுவி 
ரம்–ஜான் வாழ்த்–துக் –ைகை 
ெரி–மாறி பைாண்–ட–னர். நண்–
ெர்–ைள், அரு–கில் வசிப்–ெ–வர்–
ைளுக்கு பிரி–�ாணி வழங்கி 
மகிழ்ச்–சி–�–கடந–்த–னர். நமலும் 
வாட்ஸ் அப், நெஸ்–புக் நொன்ை 
ெமூை வகல–்த–ைங்–ை–ளில் மாற்று 
ம்தத்க்த நெர்ந–்த–வர்–ைள் ரம்–
ஜான் வாழ்த்–துக்–ைகை ப்தரி–
வித்து ெமூை நல்–லி–ணக்–ைத்க்த 
ஏற்–ெ–டுத்–தி–னர்.

ப�ொது தேர்வு 
மொணவர்்களை 
்கண்கொணிக்க  
�றககும் �ளை
தி ண் – டு க் – க ல்  ம ே 
4:திண்டுக்ைல் ைபலக்–டர் 
விொ–ைன் ப்தரி–வித்–்த–்தா–
வது: திண்–டுக்–ைல் மாவட்–
டத்–தில் ெழநி, திண்–டுக்–
ைல், வத் –்த –லக் –குண்டு, 
நவட–ெந –தூர் ஆகி� 4 
ைல்வி மாவட்–டங்–ை–ளில் 
10, 11,12ம் வகுப்பு பொது 
ந்தர்–வு–ைள் நாகை நம 
5ம் ந்ததி மு்தல் நம 31ம் 
ந்ததி வகர நகட–பெ–ை–
வுள்–ைது. 10ம் வகுப்பு 
ந்தர்–விகன 14,117 மாண–
வர்–ைள், 13,244 மாண–வி–
ைள் என பமாத்–்தம் 27,361 
நெர் ந்தர்வு எழு–து–கின்–ை–
னர். 11, 11ம் வகுப்பு ந்தர்–
விகன 215 ெள்–ளி–ை–ளில் 
12 ,020 மாண–வர் –ைள், 
12,447 மாண–வி–ைள் என 
பமாத்–்தம் 24,467 நெர் 
ந்தபவ–ழு–்த –வுள்–ை–னர். 
12ம் வகுப்பு ந்தர்–விகன 
212 ெள்–ளி–ை–ளில் 10,646 
மாண–வர் –ைள், 1 1 , 429 
மாண–வி–ைள் என பமாத்–
்தம் 22,075 நெர் ந்தர்வு 
எழு–து–கின்–ை–னர். நமலும், 
ந்தர் –வு கம�ங்ைளில் 
மாணவர்ைகை ைண்–
ைா –ணிக்ை நிகல–�ான 
ெகட–யி–ன–ரும், ெைக்–கும் 
ெகட–யி–ன–ரும் நி�–ம–னம் 
பெய்–�ப்–ெட்–டுள்–ை–னார். 
இவ்–வாறு ப்தரி–வித்–்தார்.

மக்கள் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில 
திமு்க அரசு முளைப்பபா்க உள்ைது

ெைநியில் ஐ.பி.பசநதில்குமார் எம்எல்ஏ பெச்சுபழநி, மே 4: ெழநி அருநை 
பெரி–�ம்–மா–ெட்டி ஊராட்சி 
ைரிக்–ைா–ரன்–பு–தூர் கிரா–
மத்–தில் மாநில நிதிக்–குழு 
மானி� நிதி–யில் இருநது 
ரூ.25 லட்–ெம் மதிப்–பீட்–டில் 
ெமு–்தா–�க்–கூ–டம் ைட்–டப்–
ெட்–டது. இ்தகன ஐ.பி.பெந–
தில்–கு–மார் எம்–எல்ஏ திைநது 
கவத்–்தார். நிைழ்ச்–சி–யில் ெழநி 
யூனி–�ன் ்தகல–வர் ஈஸ்–வரி 
ைருப்–புச்–ொமி, மாவட்ட 
மாண–வ–ரணி அகமப்–ொ–ைர் 
பிர–ொ–ை–ரன், ஒன்–றி� பெ�–லா–
ைர்–ைள் ெவுந–தி–ர–ொண்–டி–�ன், 
சுவா–மி–நா–்தன், நை–ராட்சி ்தகல–
வர் உமா–ம–நைஸ்–வரி, யூனி–�ன் 
துகண ்தகல–வர் நைாொ–ல–கி–
ருஷ்–ணன், மாவட்ட ைவுன்–
சி–லர் நாநைஸ்–வரி, மாவட்ட 
பநெ–வா–ை–ரணி அகமப்–ொ–
ைர் ைாளி–முத்து, மாவட்ட 
விவ–ொ� ப்தாழி–லா–ை–ரணி 
அகமப்–ொ–ைர் ராம–கி–ருஷ்–
ணன், நைர இகை–ஞ–ரணி 
அகமப்–ொ–ைர் நலாை–நா–
்தன், ொல–ெ–முத்–தி–ரம் நெரூ–
ராட்சி துகண ்தகல–வர் 
விஜய்–கி–ருஷ்–ணன் உள்–ெட 
ெலர் ைலநது பைாண்–ட–

னர். ப்தாடர்நது ைட்சி 
பைாடி–ந�ற்றி ைல்–பவட்டு 
திைநது கவத்து எம்–எல்ஏ 
பொது–மக்–ை–ளி–டம் நெசி–�–
்தா–வது, ‘அதி–முை அரசு 
ைடந்த 10 ஆண்–டு–ை–ளில் 
பெய்–�ா–்தக்த திமுை அரசு 
ஆட்சி பொறுப்–நெற்ை ஒநர 
ஆண்–டில் பெய்–துள்–ைது. 
மை–ளிர் திட்–டங்–ைளுக்கு 
முன்–னு–ரிகம வழங்–ைப்–ெட்டு 
நிகை–நவற்–ைப்–ெட்டு வரு–கி–

ைது. திமுை ்தனது ந்தர்–்தல் 
அறிக்–கை–யில் ப்தரி–வித்்த 
வாக்–கு–று–தி–ைள் அகனத்–க்த–
யும் நிச்–ெ–�ம் நிகை–நவற்–றும். 
மக்–ைள் நலத்–திட்–டங்–ைகை 
நிகை–நவற்–று–வ–தில் திமுை 
அரசு முகனப்–ொை உள்–
ைது. ்தமி–ழ–ைத்–தில் ்தற்–நொது 
மக்–ைளுக்–ைான அரசு நடநது 
வரு–கி–ைது. ்தமி–ழை அரசு மாநி–
லத்–தின் உரி–கம–ைகை ஒரு–நா–
ளும் விட்–டுத்–்த–ராது. விகர–

வில் ெழநி ெகுதி மக்–ை–ளின் 
ந்தகவ–ைள் அகனத்–தும் 
நிகை–நவற்–ைப்–ெ–டும். ெழநி 
ெகுதி மக்–ை–ளின் குடி–நீர் 
பிரச்–கன–ைளுக்கு நிரந–்தர 
தீர்வு ைாணும் வகை–யில் 
கூட்–டுக்–கு–டி–நீர் திட்–டங்–ைள் 
பெ�ல்–ெ–டுத்–்தப்–ெட உள்–
ைது. ெழநி நை–ரில் ொ்தாை 
ொக்–ைகட திட்–டம் அகமக்–
கும் அறி–விப்பு விகர–வில் 
பவளி–�ா–கும்’ என்–ைார்.

f ரம்–ஜான் பண்–டி–கக–கை–யைாட்டி பழநி- உடு–ேகை சாகை–யில் சண்–மு–க–நதி ஆற்–றங்–க–கர–மைார தர்–கா–வில் இஸ்–ைா–மி–ைர்–கள் சிறப்பு யதாழு–கக–யில் ஈடு–பட்–ட–னர். அடுத்–த–ப–டம்: நத்–தம் மகாவில்–பட்டி மகாரி–மேடு ஈத்கா கேதா–னத்–தில் நடந்த 
சிறப்பு யதாழுகக. ககட–சி–ப–டம்: சித்–கத–ைன்–மகாட்கட ஈத்கா கேதா–னத்–தில் நடந்த சிறப்பு யதாழு–கக–யில் கைந்து யகாண்–ட–ேர்–கள்.

f மேட–சந்–தூர் ஈத்கா கேதா–னத்–தில் நடந்த சிறப்பு யதாழுகக

f பழநி அருமக கரிக்–கா–ரன்–பு–தூ–ரில் ரூ.25 ைட்–சத்–தில் கட்–டப்–பட்ட சமு–தா–ைக்–கூ–டத்கத 
ஐ.பி.யசந்–தில்–கு–ோர் எம்–எல்ஏ திறந்து கேத்–தார்.

சின்னாளபட்டியில்

த்ம மஜாறும பஸைளஜால் தடுமஜாறும பயணிைள் 
சின்–னா–ள–பட்டி, மே 4: திண்–டுக்–
ைல்–லில் இருநது நிலக்–நைாட்கட 
பெல்–லும் ்தனி–�ார் நெருந–து–ைள் 
சின்–னா–ை–ெட்டி வழி–�ாை வநது சின்–
னா–ை–ெட்டி பிரிவு, அம்–ொத்–துகர, 
நடுப்–ெட்டி, பெம்–ெட்டி வழி–�ாை 
நிலக்–நைாட்கட பெல்–வது வழக்–
ைம். ந்தசி� நான்கு வழிச்–ொகல 

அகமந்த பின்பு நிலக்–நைாட்கட 
பெல்–லும் ்தனி–�ார் நெருந–து–ைள் அம்–
ொத்–துகர பெல்–லா–மல் சின்–னா–ை–
ெட்டி பென்று ைரி–�ன்–கு–ைக்–ைகர 
வழி–�ாை அம்–ொத்–துகர, பெம்–ெட்டி 
பெல்–கி–ைது. இ்த–னால் பொது–மக்–ைள் 
ைடு–கம–�ாை ொதிக்–ைப்–ெ–டு–கின்–ை–னர். 
நமலும் குறு–கி� ொகல–�ான ைரி–�ன்–

கு–ைக்–ைகர ொகல வழி–�ாை நெருநது 
பெல்–லும் நொது நொக்–கு–வ–ரத்–துக்கு 
இகட–யூறு ஏற்–ெ–டு–வ–ந்தாடு விெத்து 
ஏற்–ெ–டும் அொ–�–மும் உள்–ைது. 
எனநவ நொக்–கு–வ–ரத்து அதி–ைா–ரி–ைள் 
்தனி–�ார் நெருந–து–ைகை முகை�ாை 
இ�க்ை நடவடிக்கை எடுக்ை நவண்–
டும் என நைாரிக்கை எழுநதுள்ைது.

முத்தூட் வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனம் லிமிடெட்
பதிவு அலுவலகம்: டி.சி. எண் 14/2074-7, முத்தூட் மையம், புன்னன சாமல, திருவனந்தபுரம் - 695 034, CIN 
No-U65922KL2010PLC025624, கார்பப்ரட் அலுவலகம்: 12/A 01, 13வது ்தளம், பரினீ கிடரஸடசன்ஸா, 
ைமன எண் C38 & C39, பாநத்ரா குரலா வளாகம்-G பிளாக் (கிழக்கு), மும்மப-400051, ட்தாமல்பசி எண்: 
022-62728517, அதிகார்பபூரவ அதிகாரி மினனஞசல் முகவரி: authorized.officer@muthoot.com 

டபாது அறிவி்பபு - டசாத்து ஏலம் ைற்றும் விற்பமன
பத்திரமயமாக்கல் மற்றும் நிதிச் ச�ாத்து்களை மறுசீரளமத்்தல் & ்கடனீட்டுச் ச�ாத்து மீ்தான உரிளம அமலாக்கம் �ட்டம், 2002 கீழ் அள�யா ச�ாத்து்கள் விற்பளன
பத்திரமயமாக்கல் மற்றும் நிதிச் ச�ாத்து்களை மறுசீரளமத்்தல் & ்கடனீட்டுச் ச�ாத்து மீ்தான உரிளம அமலாக்கம் �ட்டம், 2002 இல் அடங்கிய ்தமது அதி்காரத்ள்தப் பயனபடுத்தி, M/s. முத்தூட் வீட்டுவ�தி நிதி நிறுவனம் 
லிமிசடடின (இனிமமல் “நிறுவனம்” ஆ்க குறிப்பிடப்படும்) அதி்காரப்பூரவ அதி்காரி கீமே குறிப்பிட்ட ச�ாத்து்கள் (இனிமமல் “்கடனீட்டுச் ச�ாத்து” ஆ்க குறிப்பிடப்படும்) மமலும் கீழ்ககுறிப்பிட்ட வாடிகள்கயாைர்களுககு 
(இனிமமல் “்கடன்தாரர்கள்” ஆ்க குறிப்பிடப்படுவர) வேங்கிய வீட்டுக ்கடன வ�தி்களுக்கான ்கடனீடா்க ளவத்திருப்பள்த சுவாதீனம் ச�ய்துள்ைார மமற்ச்காண்டு ்கடன்தாரர்கள் மூலமான மிள்கபாககியின இறுதி 
பணப்பட்டுவாடா வளரயான அ்தற்குரிய மமற்ச்காண்டு வட்டி மற்றும் ச�லவு்களுடன கீழ்க்காணும் ச்தாள்கககுரிய ்கடனீட்டுக ்கடன ச்தாள்க நிமித்்தம் சபாதுமக்களிடமிருந்து முத்திளரயிடப்பட்ட ஒப்பந்்தப்புள்ளி்களை 
வரமவற்று “உள்ைது உள்ைவிடத்தில்”, “உள்ைது உள்ைவாறு”, “உள்ைது எதுமவா அது” மற்றும் “உ்தவி�ாரா” அடிப்பளட/நிபந்்தளன்களில் ்கடனீட்டுச் ச�ாத்திளன விற்பளன ச�ய்ய முடிசவடுக்கப்பட்டுள்ைது.

வ.
எண்

கென்தாரர/உப-கென்தாரர/
ஜாமீன்தாரர டபயர

அெைான டசாத்து விவரம்

நத்்தம் �. எண்- 336/2, புதிது- 336/37, பட்டா எண்- 142, 
்க. எண்- 1/53, ம்க. பாளைப்பட்டி கிராமம், ்கல்லூத்து கிராம 
ஊராட்சி, உசிலம்பட்டி வட்டம் & �ார பதிவாைர அலுவல்கம், 
சபரியகுைம் பதிவு மாவட்டம், மதுளர மாவட்டம், ்தமிழ்நாடு, 

மதுளர, 625537, இந்தியா.

டசாத்து 
சுவாதீனம் 
நாள்

09-03-2022செயச்�ந்திரன ச�ல்லதுளர
வித்யா முரு்கன

்க.்க.எ. எண் 11126108449

டைாத்்த 
நிலுமவத்
ட்தாமக (₹)

12-11-2021 
ம்ததியனறு
693131.72/-

நிர்ணய 
விமல (₹)

9,80,000/-

முனமவ்பபுத்
ட்தாமக (₹)

98,000/-

ஏலத்்்ததி

07-06-2022

பாரமவயிடும் நாள் & ் நரம்: 20-05-2022 & 21-05-2022 காமல 10.00 ைணி மு்தல் ைாமல 05.00 ைணி வமர          விற்பமன ் நரம் & இெம்: காமல 10.00 ைணி மு்தல் பிற்பகல் 03.00 ைணி வமர, 
முத்தூட் வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனம் லிமிடெட், 11/1B, ஜி.வி. வளாகம், ஜவஹர 2வது ட்தரு, எஸ.எஸ. காலனி, புறவழிசசாமல, ஐசிஐசிஐ வங்கி எதிரில், ைதுமர, ்தமிழநாடு-625010.
திட்டமிடும் ஏல்தாரர்கள் மமற்குறிப்பிட்ட நாள் மற்றும் மநரத்தில் ச�ாத்து்களை பாரளவையிடலாம். சபாது ஏலம் விதிமுளை்கள் & நிபந்தளன்கள்:-
1) விற்பளனயானது ்கண்டிப்பா்க இ்தனகீழ் குறிப்பிட்டுள்ை விதிமுளை்கள் மற்றும் நிபந்்தளன்கள் மற்றும் பங்ம்கற்்க திட்டமிடும் ஏல்தாரர்கைால் �மரப்பிக்கப்பட மவண்டிய ஏலப்புள்ளி/ஒப்பந்்தப்புள்ளி ஆவணத்தில் குறிப்பிட்ட 
விதிமுளை்கள் மற்றும் நிபந்்தளன்களுககும் உட்பட்டது. 2) ச�ாத்து “உள்ைது உள்ைவிடத்தில்” மற்றும் “உள்ைது உள்ைவைாறு” “உள்ைது எதுமவைா அது” மமலும் “உ்தவி�ாரா” நிபந்்தளனயில், வில்லங்்கங்்கள் ஏம்தனுமிருந்்தால் 
அளவ உட்பட விற்பளன ச�ய்யப்படும். 3) ஏலத்திலான ச�ாத்து்களை மமமல குறிப்பிட்ட நாள் & மநரத்தில் பாரளவயிடலாம். ச�ாத்து்களை பாரளவயிடு்தல் அல்லது ஒப்பந்்தப்புள்ளி்கள் �மரப்பித்்தல் குறித்்த அளனத்து 
வி�ாரளண்களுககு, மமற்குறிப்பிட்ட ச்தாடரபு எண்்களில் �ம்பந்்தப்பட்ட இடங்்களிலான அதி்காரப்பூரவ அதி்காரி்களை ச்தாடரபு ச்காள்ைவும். ஆரவமுள்ை வாங்குமவார நிரணய விளலயின 10% முனளவப்புத்ச்தாள்கக்கா்க (EMD), 
“முத்தூட் வீட்டுவ�தி நிதி நிறுவனம் லிமிசடட்” சபயரில் மும்ளபயில் மாற்ைத்்தக்க வள்கயில் ம்கட்பு வளரமவாளலயுடன ஒரு முத்திளரயிட்ட உளையில் மமற்கூறிய ச�ாத்துக்கான அவர்தம் விளலப்புள்ளி்களை ஏலத் ம்ததிககு 
முனபு ஒரு மவளல நாளில் அதி்காரப்பூரவ அதி்காரியின மமற்குறிப்பிட்ட அலுவல்க மு்கவரிககு அனுப்பலாம். 4) முளையா்க நிரப்பப்படா்த அல்லது முனளவப்புத்ச்தாள்க இளணக்கப்படா்த ஒப்பந்்தப்புள்ளி்கள் அல்லது இங்ம்க 
வளரயறுக்கப்பட்ட மமற்கூறிய நாள் மற்றும் மநரத்திற்கு பிைகு சபைப்படும் ஒப்பந்்தப்புள்ளி்கள் பரிசீலிக்கப்படாது/ மதிப்பற்ை ஒப்பந்்தப்புள்ளி்கைா்க ்கரு்தப்படும், மமலும் அ்தற்கிணங்்க நிரா்கரிக்கப்படும். முனளவப்புத்ச்தாள்கககு வட்டி 
எதுவும் கிளடயாது. 5) ஒப்பந்்தப்புள்ளி ஆவணங்்களுடன, திட்டமிடும் ஏல்தாரர வருமானவரித் துளையால் வேங்்கப்பட்ட பான அட்ளட மற்றும் ஏல்தாரரின அளடயாைச் �ானறு மற்றும் இருப்பிடச் �ானறின ந்கல்பிரதி அ்தாவது 
்கடவுச்சீட்டு, வாக்காைர அளடயாை அட்ளட, குடும்ப அட்ளட, ஓட்டுனர உரிமம், ஏளனயளவ மபானைவற்றின ந்கல் ஒனளையும் இளணக்க மவண்டும். 6) ச�ாத்து நிரணய விளலககு குளைவா்க விற்்கப்பட �ாத்தியமில்ளல. 7) 
ஏலத்தில் பங்ம்கற்கும் ஏல்தாரர்கள் நிரணயித்்த நிரணய விளலககு கூடு்தலா்க ₹10000/- மடங்கில் அவர்தம் ஒப்பந்்தப்புள்ளிளய உயரத்்த அனுமதிக்கப்படுவர. 8) ச�ாத்்தானது ்கடனீட்டுக ்கடனீந்ம்தார அ்தாவது M/s. முத்தூட் 
வீட்டுவ�தி நிதி நிறுவனம் லிட்., மூலம் ஏலப்புள்ளி ஏற்ப்தற்குட்பட்டு, உயரந்்தபட்� ஏல்தாரர/ ஒப்பந்்தப்புள்ளிககு விற்பளன ச�ய்யப்படும். கீமே ள்கசயாப்பமிட்டவர எந்்த ்காரணத்ள்தயும் ்கரு்தாமல் ஏம்தனும் ஒப்பந்்தப்புள்ளி / 
ஏலப்புள்ளிளய ஏற்்க அல்லது நிரா்கரிக்க விருப்ப உரிளம ச்காண்டுள்ைார. 9) அளனத்து நிலுளவ்கள் மற்றும் ச�லவு்கள், அ்தாவது ந்கராட்சி வரி்கள், பராமரிப்பு / �ங்்கம் ்கட்டணங்்கள், மின�ாரம் மற்றும் குடிநீர வரி்கள் அல்லது 
ஏம்தனும் பிை நிலுளவ்கள் முத்திளரத்்தாள் தீரளவ, பதிவுக ்கட்டணங்்கள், சபயரமாற்ைம் ்கட்டணங்்கள் உள்ளிட்டளவ மமலும் அளனத்து பிை ச�லவு்கள் மற்றும் மமற்கூறிய ச�ாத்து்கள் குறித்்த விற்பளன �ானறி்தழ் பதிவுக்கான 
்கட்டணங்்கள் அளனத்தும் சவற்றி்கர ஏல்தாரர/ச்காள்மு்தலாைரால் ச�லுத்்தப்பட மவண்டும். 10) சவற்றி்கர ஏல்தாரர/ச்காள்மு்தலாைர விற்பளன ச்தாடரபா்க அதி்காரப்பூரவ அதி்காரியால் ஒப்பந்்தப்புள்ளி ஏற்்கப்பட்டதிலிருந்து 
அடுத்்த மவளல நாளுககுள் ச்காள்மு்தல் விளலயின 25% (ஏற்்கனமவ ச�லுத்திய முனளவப்புத்ச்தாள்க �ரி்கட்டலுககு பிந்ள்தயது) ச்தாள்களய ச�லுத்்த மவண்டும், ்தவறினால், முனளவப்புத்ச்தாள்க ள்ககச்காள்ைப்படும். 
11) விற்பளன விளலயின மீதி 75% ஆனது அதி்காரப்பூரவ அதி்காரியால் சவற்றி்கர ச்காள்மு்தலாைருககு விற்பளன ஒப்பு்தல் ச்தரிவிக்கப்பட்ட்தன 15 நாட்்களுககுள் அல்லது அதி்காரப்பூரவ அதி்காரியின விருப்ப உரிளம 
முடிவில் எழுத்துப்பூரவமா்க மற்றும் ்தனிப்பட்டு ஒப்புகச்காண்ட இவ்வி்த நீட்டிக்கப்பட்ட ்காலத்திற்குள் ச�லுத்்தப்பட மவண்டும். வளரயறுக்கப்பட்ட ்காலத்திற்குள் விற்பளன விளலயின மீதி 75% அல்லது அ்தன ஏம்தனும் பகுதிளய 
ச�லுத்்தத் ்தவறும் பட்�த்தில், ச�லுத்்தப்பட்ட ச்தாள்க ள்ககச்காள்ைப்படும் மமலும் ்கடனீட்டுக ்கடனீந்ம்தார மீண்டும் ஒருமுளை ச�ாத்திளன விற்கும் சு்தந்திரமுள்ைவர ஆவார மமலும் ்தவறும் ச்காள்மு்தலாைர ச�ாத்துககுரிய 
அளனத்து ம்காருரிளம்கள் அல்லது அ்தற்குரிய ச்காள்மு்தலுக்கா்க ஏற்்கனமவ ச�லுத்திய ச்தாள்கயின ஏம்தனும் பகுதிககுரிய உரிளம்களை இேப்பார. 12) முனளவப்புத்ச்தாள்கக்கா்க ச�லுத்திய ம்கட்பு வளரமவாளல / பண 
ஆளண சவற்றிசபைா்த ஏல்தாரர்களுககு திருப்பியளிக்கப்படும். 13) இங்ம்க மமமல விவரிக்கப்பட்ட அள�யா ச�ாத்்தானது கீமே ள்கசயாப்பமிட்ட அதி்காரப்பூரவ அதி்காரி மூலம் விற்பளன ஒப்பு்தல் ம்ததியிலிருந்து தீ அல்லது 
திருட்டு அல்லது பிை விபத்து்கள் மூலமான இேப்பு அல்லது ம�்தம், மற்றும் பிை அபாய சபாறுப்பு்கள் உள்ளிட்ட அளனத்தும் சவற்றி்கர ச்காள்மு்தலாைரின முழு சபாறுப்பிலான்தாகும். சவற்றி்கர ஏல்தாரர எத்்தனளமயான 
்காரணத்தினாலும் விற்பளனளய நிறுத்தும் உரிளம சபற்ைவரா்க மாட்டார. 14) அதி்காரப்பூரவ அதி்காரி உயரந்்தபட்� ஏலப்புள்ளி அல்லது ஏம்தனும் அல்லது அளனத்து ஒப்பந்்தப்புள்ளி்களை ஏற்்க ்கட்டுப்பட்டவரில்ளல 
மமலும் M/s. முத்தூட் வீட்டுவ�தி நிதி நிறுவனம் லிட்., ்கடனீட்டுக ்கடனீந்ம்தாரா்க, எந்்த ்காரணங்்களையும் ்கரு்தாமல் ஏம்தனும் அல்லது அளனத்து ஏலப்புள்ளி(்களை)ளய நிரா்கரிக்க உரிளம ச்காண்டுள்ைது. ஒருமவளை, 
ஏலப்புள்ளி்கள் நிரா்கரிக்கப்பட்டால், அதி்காரப்பூரவ அதி்காரி ்தனி ஒப்பந்்தம் மூலம் ச�ாத்து விற்பளனக்கா்க ஏம்தனும் ஒப்பந்்த்தாரர அல்லது பங்ம்கற்கும் ஏல்தாரர்கள் அல்லது பிை நபர்களுடன மபச்சுவாரத்ள்த நடத்்தலாம். 
15) பங்ம்கற்கும் ஏல்தாரர்கள்/ஒப்பந்்த்தாரர சுயமா்கமவா அல்லது அவர்தம் முளையான அங்கீ்கரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிமயா ்தவிரத்து பிை நபர்கள் ஏலம்/விற்பளன ச�யல்பாடு்களில் பங்ம்கற்்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். 16) 
அதி்காரப்பூரவ அதி்காரி அவருளடய விருப்ப உரிளம முடிவில், எந்்த முனனறிவிப்புமினறி, விற்பளனக்கான இந்்த அறிவிப்பின ஏம்தனும் விதிமுளை்கள் மற்றும் நிபந்்தளன்களை மாற்ை உரிளம ச்காண்டிருககிைார. 17) 
ஒருமவளை, ்கடனீட்டுக ்கடனீந்ம்தாருககு ஏற்பட்ட அளனத்து ச�லவு, ்கட்டணங்்கள் மற்றும் ச�லவினங்்களுடன ம�ரத்து அளனத்து நிலுளவ்களும் மமற்கூறிய சபயரிலான ்கடன்தாரர / உப-்கடன்தாரர மூலம் ஏலத் ம்ததிககு 
ஒரு மவளல நாள் முனபு வளரககுள்ைா்க ச�லுத்்தப்பட்டு விட்டால் பிைகு ச�ாத்து விற்பளன ச�ய்யப்படாது 
மமலும் எதிரமநாககும் ஏல்தாரர்களிடமிருந்து சபைப்பட்ட அளனத்து ஏலப்புள்ளி்களும் M/s. முத்தூட் வீட்டுவ�தி நிதி நிறுவனம் லிமிசடடுககு எதிரா்க ஏம்தனும் சபாறுப்பு / ம்காருரிளமயினறி அவர்களுககு திருப்பி அனுப்பப்படும்.
்க.்க.எ. எண் 11126108449 இன ்கடன்தாரர/ொமீன்தாரர/ அடமான்தாரர இந்்த அறிவிப்பு ம்ததியிலிருந்து மமற்குறிப்பிட்ட ம்ததி்களுககுள் நாைது ம்ததி வளரயான வட்டி மற்றும் ச�லவினங்்களுடன மமற்குறிப்பிட்டவாறு 
்கடனசபாறுப்ளப முழுளமயா்க தீரககுமாறு மமலும் நிலுளவ்களை ச�லுத்துமாறு பத்திரயமாக்கல் மற்றும் நிதிச் ச�ாத்து்களை மறுசீரளமத்்தல் மமலும் ்கடனீட்டுச் ச�ாத்து மீ்தான உரிளம அமலாக்கம் �ட்டத்தின 
்கடனீட்டுச் ச�ாத்து உரிளம (அமலாக்கம்) விதி்களின் விதி 8(6) & 9 கீழ் �ட்டப்பூரவை 30 நாட்்கள் அறிவிப்பு இ்தன்மூலம் வைழங்கப்படுகிைது ்தவறினால் ்கடனீட்டுச் ச�ாத்து மமற்குறிப்பிட்ட விதிமுளை்கள் மற்றும் 
நிபந்்தளன்களினபடி விற்பளன ச�ய்யப்படும். ஆங்கிலம் மற்றும் வட்டாரசமாழி ச�ய்தித்்தாளில் விற்பளன அறிவிப்பு பிரசுரிப்பு்களிளடமய ஏம்தனும் ஐய மவறுபாடு இருந்்தால், இவ்வள்கயில் ஆங்கில ச�ய்தித்்தாள் 
வட்டாரசமாழி ச�ய்தித்்தாளைக ்காட்டிலும் விஞ்சிய்தாகும் மமலும் ஐயப்பாட்ளட ்களைவ்தான இறுதி பிரதியா்க அள்த பரிசீலிக்க மவண்டும். ்கடன்தாரர / ொமீன்தாரர / அடமான்தாரர்கள் விற்பளன ம்ததிககு முனபு 
முழுளமயா்க, வங்கிககுரிய நிலுளவத்ச்தாள்களய ச�லுத்தி விட்டால், ஏலம் நிறுத்்தப்படுவ்தற்கு உட்படும்.

இடம்: ்தமிழ்நாடு, நாள்: 04/05/2022        ஒம்/- அதி்காரப்பூரவை அதி்காரி, முத்தூட் வீட்டுவை�தி நிதி நிறுவைனம் லிமிசடடுக்கா்க




