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CHENNAI | MONDAY, 6 JUNE 2022

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

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

Sr.
No.

Name of Borrower/
Co-Borrower/ Guarantor/

Mortgagor
Details of the Security to be enforced

Date of NPA
& Demand
Notice date

Amount Due
in Rs. / as on

Loan Account
No. & Loan
Amount

Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No.10/1, 11/2 & 12/2B, Off Domlur,
Koramangala Inner Ring Road, Next to EGL Business Park, Challaghatta, Bangalore-560071.

Branch Office: 10, Krishnapuram Colony Main Road, Mahatma Gandhi Nagar, Madurai-625014.
Branch Office: No.74, Lucky Lane Plaza, SalaiRoad, Thillai Nagar, Trichy-620018.

1) Mr. Newversion Mobile
and Malligai, Repbyits Prop.
Mr.Mohankumar, No.9/7D,
Ayyappa Nagar, Keeranur
Post, Kulathurtaluk,
Pudukkottai-622502. 2) Mr.
Mohankumar, S/o.
Govindaraj, Propriator,
No.9/7D, Ayyappa Nagar,
Keeranur Post, Kulathurtaluk,
Pudukkottai-622502. 3) Mrs.
Poomani, D/o. Chinnadurai,
No.9/7D, Ayyappa Nagar,
Keeranur Post, Kulathurtaluk,
Pudukkottai-622502. Also at:
Mrs. Poomani, D/o.
Chinnadurai, North Street,
L e t c h umanapa t t i - P o s t ,
Kulathurtaluk, Pudukkottai-
622502.

1) Loan Account
No.

34119440000388
Loan Amount
Rs.13,00,000/-

All that piece and parcel of the immovable property:
Item No.1: Pudhukottai District & Registration District, Illupur Taluk, Annavasal Sub Registration
office, Veerapatti Village, old Survey No.296/6 in New Survey No.296/6B in Hec 0.11.50 Ares
Western portion 12 cents of land with the following, Four Boundaries North of: Road, South
of: Perumal and his brother well, East of: Cart track, West of: The remaining portion of prop-
erty in Survey No.296/6B, within these four Boundaries 12 cents of land and the building con-
structed there on with EB service connection, its deposit with all pathway and easement rights.
Item No.2: Pudhukottai District & Registration District, Illupur Taluk, Illupur sub Registration
office, Illuppur Village, 1) Survey No.203/2D2 - 44 ½ cents 2) 203/2B2 - 42 cents totaling
86 ½ cents of land was divided into Housing Plots as Sri Nagar, Plot No.17 - 2 3/4 cents of
land with the following. Four Boundaries North: Plot No.10, South: 23 ft wide East West
common Pathway, West: Plot No.18, East: Plot No.16, Within these four boundaries East
West 9.14 mts on both sides, North South 12.19 mts on both sides, totaling 111 ½ sq mts
of property with all pathway and easement rights.
Item No.3: Pudhukottai District & Registration District, Kulathur Sub registration Office,
Latchumanan Patti Vattam & Village, Natham New Survey No. 164/5-5 cents of property with
the following, Four Boundaries East of: Perumal Property,West of: Simiyon Raj Property,
North of: Gopal Pandurar Property, South of: Pathway, With in these four boundaries 5
cents or 2180 sq ft of property and the building constructed thereon with EB service connec-
tion, its deposit with all pathway and easement rights. EBservice No.227.

NPA Date:
04-05-2022
& Notice
sent on

25-05-2022

Total
amount as

on
17.05.2022

Rs.
13,30,119.5

1

1) Senthil Gurunathan, S/o.
Gurunathan, No.24/13,
Buliward Tailorstreet,
Tiruchirappalli Fort, Trichy
(Dt.), Tamilnadu-620008. 2)
Mrs. Haripriya, D/o.
Krishnamoorthy, No.24/13,
Buliward Tailorstreet,
Tiruchirappalli Fort, Trichy
(Dt.), Tamilnadu-620008. 3)
Mrs. Premavathy, W/o.
Krishnamoorthy, No.24/13,
Buliward Tailorstreet,
Tiruchirappalli Fort, Trichy
(Dt.), Tamilnadu-620008.

1) Loan Account
No.

46049430000882
Loan Amount
Rs.17,47,383/-

2) Loan Account
No.

46049430002770
Loan Amount
Rs.1,26,659/-

Tiruchirappalli Registration District, Tiruchirappalli Joint III Sub-Registration District, Within
the Tiruchirappalli City Corporation Limits, Trichy Taluk, Trichy Town, Trichy Municipal Old
Ward-6, Block No.14, T.S.No.1925, Trichy Kottai an extent of 698 Sq.ft, together with
Terrace House bearing Housing Door No.13, 13A, Old Municipal Property Tax Assessment
No.15296, New No.47095, E.B. S.C No.484 & 5657, Water Tap Connection, with all ease-
ment and pathway rights is situated within the following four boundaries: North of: East
West Puli ward Thaiyalkara Street, South of: Rajendran, Balusamy Pillai Terrace House,
East of: Subramaniya nadar Terrace House, West of: Saraswathi Ammal Terrace House
and Common lane. Tract No.1: East West Measurement: 151/2 Feet on both Sides, North
South Measurement: 33 Feet on both sides. Total Extent: 511 1/2 Sq.ft. Tract No.1: East
West Measurement: 34 Feet on both Sides, North South Measurement: 5 1/2 Feet on both
sides. Total Extent: 187 Sq.ft. Total Extent of both Tracts 1 & 2: 698 1/2 Sq.ft. The Property
in Presently New Ward G.Block No.23, T.S.No.112.

NPA Date:
04-05-2022
& Notice
sent on

25-05-2022

Total
amount as

on
17.05.2022

Rs.
19,39,888.67

2

Notice is therefore given to the Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor & Mortgagor as mentioned in Column No.2, calling upon them to make payment of the aggregate amount as shown
in column No.6, against all the respective Borrower/ Co-Borrower within 60 days of Publication of this notice as the said amount is found payable in relation to the respective loan
account as on the date shown in Column No.6. It is made clear that if the aggregate amount together with future interest and other amounts which may become payable till the date
of payment, is not paid, Jana Small Finance Bank Limited shall be constrained to take appropriate action for enforcement of security interest upon properties as described in Column
No.4. Please note that this publication is made without prejudice to such rights and remedies as are available to Jana Small Finance Bank Limited against the Borrower's/
Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagors of the said financials under the law, you are further requested to note that as per section 13(13) of the said act, you are restrained/
prohibited from disposing of or dealing with the above security or transferring by way of sale, lease or otherwise of the secured asset without prior consent of Secured Creditor.
Date: 04.06.2022, Place: Pudhukottai & Trichy Sd/- Authorised Officer, For Jana Small Finance Bank Limited



56.6.2022தமிழகம்  Nagercoil

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 
ட்தாெரபு நபர:- சஞசய் மவஷி- மக்பசி எண் 7977255521, இரஞசித் S
மக்பசி எண் 9585528999

டபாது அறிவி்பபு - டசாத்து ஏலம் ைற்றும் விற்பமன

வ.
எண்

1

கென்தாரர/உப-கென்தாரர/
ஜாமீன்தாரர டபயர

அெைான டசாத்து விவரம்

கதவு எண்: 143, ச. எண்: 191/2c, பழைய ச. 
எண்: 2823a, ததவிதகோடு கிரோமம், இழைகதகோடு, 
விளவஙதகோடு வடைம், தமிழ்ோடு, கன்னியோகுமரி, 
629152, இந்தியோ, எலழலைகள்: வைககு: 10 அடி 
அகலைம் சோழலை, ததற்கு: திவயோ வழக தசோத்து, 
கிைககு: தரோஸ் தமரி வழக தசோத்து, தமற்கு: கலைோ 
வழக தசோத்து

ஏலத்்்ததி

21-06-2022

டசாத்து 
சுவாதீனம் 
நாள்

25-02-2022

டைாத்்த 
நிலுமவத்ட்தாமக 

(₹)
21-08-2019 
தததியன்று 

996446.21/-

நிர்ணய 
விமல (₹)

9,00,000/-

முனமவ்பபுத்
ட்தாமக (₹)

90,000/-அஜய்குமோர் இரகுவரன் ் ோயர்
சதிககுமோரி இரகுவரன் ் ோயர்
க.க.எ. எண் 11147085061

இடம் : தமிழ்நாடு
தததி : 06/06/2022

ஒம்/- அதிகநாரப்பூர்வ அதிகநாரி, 
முத்தூட் வீட்டு்வசதி நிதி நிறு்வனம் லிமிடடடுககநாக

பத்திரையைாக்கல் ைற்றும் நிதிச் டசாத்துகமள ைறுசீரமைத்்தல் & கெனீட்டுச் டசாத்து மீ்தான உரிமை அைலாக்கம் சட்ெம், 2002 கீழ் அமசயா டசாத்துகள் விற்பமன
பத்திரமயமோககல மற்றும் நிதிச் தசோத்துகழள மறுசீரழமத்தல & கைனீடடுச் தசோத்து மீதோன உரிழம அமலைோககம் சடைம், 2002 இல அைஙகிய தமது அதிகோரத்ழதப் பயன்படுத்தி, 
M/s. முத்தூட வீடடுவசதி நிதி நிறுவனம் லிமிதைடின் (இனிதமல “நிறுவனம்” ஆக குறிப்பிைப்படும்) அதிகோரப்பூர்வ அதிகோரி கீதை குறிப்பிடை தசோத்துகள் (இனிதமல “கைனீடடுச் 
தசோத்து” ஆக குறிப்பிைப்படும்) தமலும் கீழககுறிப்பிடை வோடிகழகயோளர்களுககு (இனிதமல “கைன்தோரர்கள்” ஆக குறிப்பிைப்படுவர்) வைஙகிய வீடடுக கைன் வசதிகளுககோன 
கைனீைோக ழவத்திருப்பழத சுவோதீனம் தசய்துள்ளோர் தமற்தகோண்டு கைன்தோரர்கள் மூலைமோன மிழகபோககியின் இறுதி பணப்படடுவோைோ வழரயோன அதற்குரிய தமற்தகோண்டு 
வடடி மற்றும் தசலைவுகளுைன் கீழககோணும் ததோழகககுரிய கைனீடடுக கைன் ததோழக நிமித்தம் தபோதுமககளிைமிருந்து முத்திழரயிைப்படை ஒப்பந்தப்புள்ளிகழள வரதவற்று 
“உள்ளது உள்ளவிைத்தில”, “உள்ளது உள்ளவோறு”, “உள்ளது எதுதவோ அது” மற்றும் “உதவிசோரோ” அடிப்பழை/நிபந்தழனகளில கைனீடடுச் தசோத்திழன விற்பழன தசய்ய 
முடிதவடுககப்படடுள்ளது.

பநார்்வயிடும் ் நாள் & த்ரம்: 13-06-2022 & 14-06-2022 கநா்ை 10.00 மணி முதல் மநா்ை 05.00 மணி ்வ்ர விறப்ன த்ரம் & இடம்: கநா்ை 10.00 மணி 
முதல் பிறபகல் 03.00 மணி ்வ்ர, முத்தூட் வீட்டு்வசதி நிதி நிறு்வனம் லிமிடடட், 11/1B, ஜி.வி. ்வளநாகம், ஜ்வஹர 2்வது டதரு, எஸ்.எஸ். கநாைனி, புற்வழிசசநா்ை, ஐசிஐசிஐ 
்வங்கி எதிரில், மது்ர, தமிழ்நாடு-625010.

திட்டமிடும் ஏைதநாரரகள் தமறகுறிப்பிட்ட ் நாள் மறறும் த்ரத்தில் டசநாத்துக்ள பநார்்வயிடைநாம். டபநாது ஏைம் விதிமு்றகள் & நிபநத்னகள்:-
1) விற்பழனயோனது கண்டிப்போக சர்போசி சடைம், 2002 கீழ வழிகோடடுதல ் ழைமுழையின்படி இதன்கீழ குறிப்பிடடுள்ள விதிமுழைகள் மற்றும் நிபந்தழனகள் மற்றும் பஙதகற்க திடைமிடும் ஏலைதோரர்களோல 
சமர்ப்பிககப்பை தவண்டிய ஏலைப்புள்ளி/ஒப்பந்தப்புள்ளி ஆவணத்தில குறிப்பிடை விதிமுழைகள் மற்றும் நிபந்தழனகளுககும் உடபடைது. 2) தசோத்து “உள்ளது உள்ளவிடத்தில்” மறறும் “உள்ளது 
உள்ள்வநாறு” “உள்ளது எதுத்வநா அது” தமலும் “உதவிசநாரநா” நிபந்தழனயில, விலலைஙகஙகள் ஏததனுமிருந்தோல அழவ உடபை விற்பழன தசய்யப்படும். 3) ஏலைத்திலைோன தசோத்துகழள தமதலை 
குறிப்பிடை ் ோள் & த்ரத்தில போர்ழவயிைலைோம். தசோத்துகழள போர்ழவயிடுதல அலலைது ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் சமர்ப்பித்தல குறித்த அழனத்து விசோரழணகளுககு, தமற்குறிப்பிடை ததோைர்பு எண்களில 
சம்பந்தப்படை இைஙகளிலைோன அதிகோரப்பூர்வ அதிகோரிகழள ததோைர்பு தகோள்ளவும். ஆர்வமுள்ள வோஙகுதவோர் நிர்ணய விழலையின் 10% முன்ழவப்புத்ததோழகககோக (EMD), “முத்தூட் வீட்டு்வசதி 
நிதி நிறு்வனம் லிமிடடட்” டபயரில் மும்்பயில் மநாறறத்தகக தகட்பு ்வ்ரத்வநா்ையுடன் ஒரு முத்திழரயிடை உழையில தமற்கூறிய தசோத்துககோன அவர்தம் விழலைப்புள்ளிகழள அனுப்பலைோம். 4) 
ஒப்பந்தப்புள்ளி ஆவணஙகளுைன், திடைமிடும் ஏலைதோரர் வருமோனவரித் துழையோல வைஙகப்படை போன் அடழை மற்றும் ஏலைதோரரின் அழையோளச் சோன்று தமலும் இருப்பிைச் சோன்றின் ் கலபிரதி அதோவது 
கைவுச்சீடடு, வோககோளர் அழையோள அடழை, குடும்ப அடழை, ஓடடுனர் உரிமம், ஏழனயழவ தபோன்ைவற்றின் ் கல ஒன்ழையும் இழணகக தவண்டும். 5) தசோத்து நிர்ணய விழலைககு குழைவோக விற்கப்பை 
சோத்தியமிலழலை. 6) ஏலைத்தில பஙதகற்கும் ஏலைதோரர்கள் நிர்ணயித்த நிர்ணய விழலைககு கூடுதலைோக ₹10000/- மைஙகில அவர்தம் ஒப்பந்தப்புள்ளிழய உயர்த்த அனுமதிககப்படுவர். 7) அழனத்து 
நிலுழவகள் மற்றும் தசலைவுகள், அதோவது ் கரோடசி வரிகள், பரோமரிப்பு / சஙகம் கடைணஙகள், மின்சோரம் மற்றும் குடிநீர் வரிகள் அலலைது ஏததனும் பிை நிலுழவகள் முத்திழரத்தோள் தீர்ழவ, பதிவுக 
கடைணஙகள், தபயர்மோற்ைம் கடைணஙகள் உள்ளிடைழவ தமலும் அழனத்து பிை தசலைவுகள் மற்றும் தமற்கூறிய தசோத்துகள் குறித்த விற்பழன சோன்றிதழ பதிவுககோன கடைணஙகள் அழனத்தும் 
தவற்றிகர ஏலைதோரர்/ தகோள்முதலைோளரோல தசலுத்தப்பை தவண்டும். 8) தவற்றிகர ஏலைதோரர்/தகோள்முதலைோளர் விற்பழன ததோைர்போக அதிகோரப்பூர்வ அதிகோரியோல ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்கப்படைதிலிருந்து அடுத்த 
தவழலை ் ோளுககுள் இறுதி ஏலைப்புள்ளி ததோழகயின் 25% (ஏற்கனதவ தசலுத்திய முன்ழவப்புத்ததோழக சரிகடைலுககு பிந்ழதயது) ததோழகழய தசலுத்த தவண்டும், தவறினோல, முன்ழவப்புத்ததோழக 
ழககதகோள்ளப்படும். 9) விற்பழன விழலையின் மீதி 75% ஆனது அதிகோரப்பூர்வ அதிகோரியோல தவற்றிகர தகோள்முதலைோளருககு விற்பழன ஒப்புதல ததரிவிககப்படைதன் 15 ் ோடகளுககுள் அலலைது 
அதிகோரப்பூர்வ அதிகோரியின் விருப்ப உரிழம முடிவில எழுத்துப்பூர்வமோக மற்றும் தனிப்படடு ஒப்புகதகோண்ை இவவித நீடடிககப்படை கோலைத்திற்குள் தசலுத்தப்பை தவண்டும். 10) அதிகோரப்பூர்வ அதிகோரி 
அவருழைய விருப்ப உரிழம முடிவில, முன்னறிவிப்புமின்றி, விற்பழனககோன இந்த அறிவிப்பின் ஏததனும் விதிமுழைகள் மற்றும் நிபந்தழனகழள மோற்ை உரிழம தகோண்டிருககிைோர். 11) ஒருதவழள, 
கைனீடடுக கைனீந்ததோருககு ஏற்படை அழனத்து தசலைவு, கடைணஙகள் மற்றும் தசலைவினஙகளுைன் தசர்த்து அழனத்து நிலுழவகளும் தமற்கூறிய தபயரிலைோன கைன்தோரர் / உப-கைன்தோரர் மூலைம் ஏைத் 
தததிககு ஒரு த்வ்ை ் நாள் முன்பு ்வ்ரககுள்ளநாக தசலுத்தப்படடு விடைோல பிைகு தசோத்து விற்பழன தசய்யப்பைோது தமலும் எதிர்த்ோககும் ஏலைதோரர்களிைமிருந்து தபைப்படை அழனத்து ஏலைப்புள்ளிகளும் 
M/s. முத்தூட வீடடுவசதி நிதி நிறுவனம் லிமிதைடுககு எதிரோக ஏததனும் தபோறுப்பு / தகோருரிழமயின்றி அவர்களுககு திருப்பி அனுப்பப்படும்.
கைன்தோரர்/ஜோமீன்தோரர்/ அைமோனதோரர் இந்த அறிவிப்பு தததியிலிருந்து தமற்குறிப்பிடை தததிகளுககுள் ் ோளது தததி வழரயோன வடடி மற்றும் தசலைவினஙகளுைன் தமற்குறிப்பிடைவோறு கைன்தபோறுப்ழப 
முழுழமயோக தீர்ககுமோறு தமலும் நிலுழவகழள தசலுத்துமோறு பத்திரயமோககல மற்றும் நிதிச் தசோத்துகழள மறுசீரழமத்தல தமலும் கடனீட்டுச டசநாத்து மீதநான உரி்ம அமைநாககம் சட்டத்தின் கடனீட்டுச 
டசநாத்து உரி்ம (அமைநாககம்) விதிகளின் விதி 8(6) & 9 கீழ சட்டப்பூர்வ 15 ் நாட்கள் அறிவிப்பு இதன்மூலைம் வைஙகப்படுகிைது தவறினோல கைனீடடுச் தசோத்து தமற்குறிப்பிடை விதிமுழைகள் 
மற்றும் நிபந்தழனகளின்படி விற்பழன தசய்யப்படும்.

ப�ொதுமக்களுககு தங்கு தடையின்றி

ஆவின் ப�ொருட்கள்
கிடைக்க பெய்ய வேண்டும்

சென்னை, 
ஜூன 6: அதி–
முக ஒருங்–கி–
ணைப்–பா–ளர் 
ஓ.பன்–னீர்–செல்–
வம் சவளி–
யிட்–டுளள 
அறிகணக:

ஆவின் 
பால் முன்–ணப–விட 
குணைந்த அள–வி–லேலே 
ஆவின் பூத்–து–களுககு 
விநி–லோ–கிக–கப்–ப–டு–வ–
்தா–க–வும், காணே 8 
மணிககு லமல் சென்–
ைால் பால் இல்ணே 
என்ை சூழ்–நிணே நிே–

வு–வ–்தா–க–வும், கூடு–்தல் 
விணே சகாடுத்து ்தனி–
ோர் பாணே வாங்–கும் 

நிணேககு ்தள–ளப்–
ப–டு–வ–்தா–க–வும் 
சபாது–மக–கள 
ச்தரி–விக–கின்–ை–
னர்.

எனலவ, 
பால் வணக–கள 
அணனத்–ண்த–யும் 
்தாரா–ள–மாக 

விநி–லோ–கம் செய்–ே–வும், 
சிறிே அள–வி–ோன பால் 
உப சபாருட்–கள சபாது–
மக–களுககு ்தங்கு ்தணட–
யின்றி கிணடக–க–வும் வழி–
வணக செய்ே லவண்–டும். 
இவ்–வாறு அறிகணகயில் 
கூைப்–பட்–டுள–ளது.

திமு்க இடைஞர் அணி சொர்பில்

திரொவிை மொைல் �யிற்சி �ொெடை ப�ொைக்க விழொ

l உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்எல்ஏ ததடா்ங்கி வைததடார்
l தமிழகம் முழுைதும் ஆயிரககணககடான�டார் பங்னகற்பு

சென்னை, ஜூன 6: திமுக 
இணள–ஞர் அணி ொர்–பில் 
திரா–விட மாடல் பயிற்சி 
பாெ –ணைணே உ்த –ே –நிதி 
ஸடா–லின்  எம்–எல்ஏ லேற்று 
ச்தாடங்கி ணவத்–்தார். சென்–
ணன–யில் ேடந்த விழா–வில் 
்தமி–ழ–கம் முழு–வ–தும் இருநது 
ஆயி–ரக–க–ைக–கா–லனார் 
கேநது சகாண்–ட–னர்.

திமுக  இணள –ஞ ர் 
அணி ொர்–பில் ‘கணே–ஞர்-
99’ கருத்–்த–ரங்கு மற்–றும் 
திரா–விட மாடல் பயிற்சி 
பாெணை ச்தாடகக விழா 
லேற்று மாணே ேடந–்தது. 
விழா–விற்கு திமுக இணள–
ஞர் அணி செே–ோ–ளர் உ்த–ே–
நிதி ஸடா–லின் எம்–எல்ஏ 
்தணேணம ்தாங்–கி–னார். 
துணை செே–ோ–ளர்–கள ஆர்.
டி.லெகர் எம்–எல்ஏ, ்தாே–கம் 
கவி எம்–எல்ஏ, எஸ.லோேல், 
ணபந–்த–மிழ்–பாரி முன்–னிணே 
வகித்–்த–னர். 

விழா–வில் இணள–ஞர் 
அணி செே–ோ–ளர் உ்த–ே–
நிதி ஸடா–லின் எம்–எல்ஏ., 
திரா–விட மாடல் பயிற்சி  
பாெ–ணைணே ச்தாடங்கி 
ணவத்து,  ்தமி–ழ–கம் முழு–வ–
தும் இணள–ஞர் அணி ொர்–பி–
ோன  பயிற்சி பாெ–ணை–யில் 
பங்–லகற்–க–வுளள 20 கருத்–து–
ணர–ோ–ளர்–கணள அறி–மு–கம் 
செய்து  ணவத்–்தார்.

லமலும் நிகழ்ச்சி சிைப்–
பாக ேணட–சபை ஒத்–து–ணழப்பு 
வழங்–கிே திமுக மாவட்ட 
சபாறுப்–பா–ளர் சிற்–ை–ரசு, 
சென்ணன மாவட்ட இணள–
ஞர் அணி அணமப்–பா–ளர்–
கள ஏ.எம்.வி.பிர–பா–கர் 
ராோ எம்–எல்ஏ, எபி–லன–
ெர் எம்–எல்ஏ, ராோ அன்–

ப–ழ–கன், மலகஷ், பிர–காஷ் 
ஆகி–லோ–ருககு பாராட்டு 
ச்தரி–வித்து புணகப்–ப–டம் 
எடுத் –துக –சகாண்–டார். 
ச்தாடர்நது உ்த–ே–நிதி ஸடா–
லின் சிைப்–பு–ணர–ோற்–றி–னார். 
அவர் லபசி–ே–்தா–வது:

 திரா–விட மாடல் ஆட்–
சிககு விளக–கம்  சொல்–
லுங்க என்று  நிணைே லபர் 
இங்லக லகட்டு சகாண்டு 
இருக–கி–ைார்–கள. அ்தற்கு  
சிறிே உ்தா–ர–ைத்ண்த  ோன் 
சொல்–கி–லைன். 10 ோட்–
களுககு முன்–னர் பிர–்த–மர் 
லமாடி  சென்ணன  வந–
தி –ருந –்தார். லமாடிணே 
லமணட–யில் ணவத் –துக –
சகாண்டு இது–்தான் திரா–
வி–டர்  ஆட்சி,  இது ்தான் 
மாநிே சுோட்சி என்று பிர–

்த–மர் லமாடிகலக கிளாஸ 
எடுத்–்த–வர்  ்தான்.  ண்தரி–ே–
மாக கிளாஸ எடுத்–்த–வர் 
்தான் ்தணே–வர். அது–்தான் 
திரா–வி–டர் மாடல்  ஆட்சி.  
அல்த மாதிரி மாநி–ேத்–துககு 
என்–சனன்ன ல்தணவ, என்–
சனன்ன ல்தணவ–யில்ணே  
என்–பண்த  லமாடிணே ணவத்–
துக–சகாண்லட ச்தம்–பாக, 
ண்தரி–ே–மாக கிளாஸ எடுத்்த 
ஒரு  மு்தல்–வர்,  இந–தி–ோ–
வி–லேலே ஒலர மு்தல்–வர் 
்தணே–வர் மு.க.ஸடா–லின் 
்தான். கணே–ஞர்  வழி–யில்  
வந்த மு.க.ஸடா–லின், ஏற்–க–
னலவ இந–தி–ோ–விலே ேம்–பர் 
ஒன் மு்தல்–வர்  என்று சபேர்  
எடுத்–துள–ளார். 

இவ்–வாறு அவர் லபசி–
னார்.

இண்த ச்தாடர்நது ‘கணே–
ஞர்-99’ கருத்–்த–ரங்கு ேடந–
்தது. இதில் ‘கணே–ஞ–ரின் 
மாநிே சுோட்–சி’ குறித்து 
திமு–க–வின் சகாளணக பரப்–
புச் செே–ோ–ளர் திருச்சி 
சிவா,    ெமூக நீதிக–காக 
கணே–ஞர் லமற்–சகாண்ட 
ச்தாடர் லபாராட்–டங்–கள 
குறித்து  துணைப் சபாதுச்–
செ–ே–ோ–ளர்   ஆ.ராொ, 
கணே–ஞ–ரின் கணே-இேக–கிே 
ஆற்–ைல் குறித்து  திரா–விட 
இேகக ்தமி–ழர் லபர–ணவ–யின் 
சபாதுச் செே–ோ–ளர்   சுப.
வீர–பாண்–டி–ேன், கணே–ஞ–
ரின் சபாரு–ளா–்தார ெமத்–
து–வம் குறித்து  மாநிே 
திட்–டக–கு–ழு–வின் துணைத் 
்தணே–வர் லபரா–சி–ரி –ேர் 
சேே–ரஞ்–ென், கணே–ஞ–
ரின் பகுத்–்த–றிவு குறித்து 
திரா–வி–டர் கழ–கத் –தின் 
மாநிே பிர–ொர செே–ோ–ளர் 
வழக–க–றி–ஞர்  அருள–சமாழி 
உணர–ோற்–றி–னர். 

விழா–வில் அணமச்–ெர்–கள 
லக.என்.லேரு, லக.லக.எஸ.
எஸ.ஆர்.ராமச்–ெந–தி–ரன், 
ரகு–பதி, ராே–கண்–ைப்–பன், 
மூர்த்தி,  பி.லக.லெகர்–பாபு, 
சிவ–ெங்–கர், ராமச்–ெந–தி–ரன், 
எம்–பிக–கள ்தோ–நிதி மாைன், 
ஆர்.எஸ.பாரதி, பூச்சி முரு–
கன், லமேர்  பிரிோ மற்–றும் 
திமுக நிர்–வா–கி–கள ச்தாண்–
டர்–கள, ்தமி–ழ–கம் முழு–வ–தும் 
இருநது வந–தி–ருந்த ஆயி–
ரக–க–ைக–கா–லனார் கேநது 
சகாண்–ட–னர்.

20 கருத–து–வர–யடா–ளர்–கள் யடார் யடார்?
தமி–ழ–கம்  முழு–வ–தும் இளை–ஞர் அணி சார்–பி–லான  பயிற்சி பாச–ளை–
யில் பங்–ககற்–க–வுளை 20  கருத்–து–ளை–யா–ைர்–களை உத–ய–நிதி ஸ்ா–லின் 
அறி–மு–கம் சசய்து  ளவத்–தார். அதில் எழுத்–தா–ைர்–கள  மதி–மா–ைன், 
சூர்யா கசவி–யர், அகசாக், பாலா, சூர்ய மூர்த்தி, பத்–தி–ரி–ளக–யா–ைர்  
ககாவி சலனின், கலா–நிதி வீைா–சாமி எம்பி, திமுக சவளி–நா–டு–வாழ் 
இந்–தி–யர் நல அணி  சசய–லா–ைர் எம்.எம்.அப்–துல்லா எம்பி, இளை 
சசய–லா–ைர் தர்–ம–புரி சசந்–தில்–கு–மார், மருத்–துவ அணி சசய–லா–ைர் 
்ாக்–்ர் கனி–சமாழி எம்பி, மாை–வர் அணி சசய–லா–ைர்  சி.வி.எம்.
பி.எழி–ல–ை–சன் எம்–எல்ஏ, இளை–ஞர் அணி துளை சசய–லா–ைர் தாய–கம் 
கவி  எம்–எல்ஏ, திமுக சட்–்த்–துளை இளை சசய–லா–ைர் பைந்–தா–மன் 
எம்–எல்ஏ, ் ாக்–்ர் எழி–லன் எம்–எல்ஏ, சபாறி–யா–ைர் அணி துளை 
சசய–லா–ைர் கக.பி.கருைா, தளலளம கழக சசய்தி  சதா்ர்பு இளை 
சசய–லா–ைர்–கள தமி–ழன் பிை–சன்னா, ைாஜூவ் காந்தி, துளை சசய–லா–
ைர்  அமு–த–ை–சன், திைா–வி–் ர் இயக்–கம் தமி–ழர் கபைளவ சகாளளக பைப்பு 
சசய–லா–ைர் உமா, வழக்–க–றி–ஞர் ககைஷ்–பாபு இ்ம்–சபற்–றுள–ை–னர்.

ஓபிஎஸ் வலியுறுத்தல்

f	திமுக இ்ை–ஞ–ரணி ொர்–பில், க்ை–ஞர் -99 கருத்–த–ரங்–கம் மற்–றும் திரா–விட மாடல் பயிற்சி பாெ–்ை்ை சென்னை 
அண்ா அறி–வா–ை–ைத்–தில் திமுக இ்ை–ஞ–ரணி செை–ைா–ை–ரும், எம்–எல்–ஏ–வு–மானை உத–ை–நிதி ஸடா–லின நேற்று சதாடங்கி 
்வத்து, பயிற்சி பாெ–்ை–யில் பங்–நகற்க உளை 20 கருத்–து–்ர–ைா–ைர்–க்ை அறி–மு–கம் செய்து ் வத்–தார். அரு–கில், 
எம்–பிக்–கள ஆ.ராொ, திருச்சி சிவா, மாநிை திட்–டக்–குழு து்் த்ை–வர் சஜை–ரஞ்–ென, திரா–வி–டர் இைக்க தமி–ழர் 
நபர்வ சபாதுச்–செ–ை–ைா–ைர் சுப.வீர–பாண–டி–ைன.

அதி–முக பற்றி இனி னபசக–கூ–்டாது...            முதல் பகக ததடா்ர்ச்சி
அதி – மு – க ணவ  குண ை 
சொல்ே எந்த ்தகு–தி–யும் 
இல்ணே. அவர் செல்–ோ்த 
கட்–சிலே இல்ணே. அவர் 
குணை சொல்–ேக–கூ–டாது 
என்று பதி–ேடி சகாடுத்–
்தார்.

 லமலும், மது–ணர–யில் 
முன்–னாள அணமச்–ெர் 
செல்–லூர் ராேூ, ‘பாே 
மாநிே ்தணே–வர் அண்–ைா–
மணே உள–ளிட்–ட–வர்–கள 
கட்சி வளர்ச்–சிக–காக லபசு–
வண்த சபரி–்தாக எடுத்து 
சகாள–ளக கூடாது. பாே 
துணைத்–்த–ணே–வர் வி.பி.
துணர –ொ –மி –சேல் –ோம் 
அதி–முக குறித்து லபசு–வது 
லவடிக–ணக–ோ–னது. ப்த–விக–
காக அண்–ைா–மணே அர–
சி–ேல் செய்–கி–ைார்’ என்று 
பர–ப–ரப்பு குற்–ைச்–ொட்டு 
ச்தரி–வித்–்தார். உடலன, 
பாே செே–ோ–ளர் கரு.ோக–
ரா–ேன் பதி–ேடி சகாடுத்–
்தார்.

 இப்–படி ச்தாடர்நது 
அதி–முக, பாே இரண்–டாம் 

கட்ட ்தணே–வர்–கள ஒரு–வர் 
மீது ஒரு–வர் ச்தாடர்நது 
குற்–ைச்–ொட்–டு–கணள கூறி–
னர். இது, ்தமி–ழக அர–சி–ே–
லில் புதிே பர–ப –ரப்ணப  
ஏற்–ப–டுத்–தி–ேது.

 அ தி – மு க - ப ா ே 
பிரச்ணன பூ்தா–க –ர –மாக 
சவடித்–்தண்த ச்தாடர்நது, 
அதி–முக பற்றி விமர்–சிகக 
்தமி–ழக பாே ்தணே–வர் 
அண்–ைா –மணே திடீர் 
்தணட லபாட்–டுள–ளார். 

 இது –ச்தா –டர் –பாக, 
அவர் லேற்று சென்ணன 
தி.ேக–ரில் உளள கட்–சி–யின் 
்தணேணம அலு–வ–ே–கத்–தில் 
அவர் அளித்்த லபட்டி:

 அதி–மு–க–வுக–கும், எங்–
களுக–கும் எந்த பிரச்–ணன–
யும் இல்ணே. கூட்–டணி 
அர–சி–ேல் என்–ப–ண்த–யும் 
்தாண்டி ல்தசிே அள–வி–
ோன பிரச் –ணன–க –ளில் 
அவர்–கள எங்–க–லளாடு நிற்–
ப–வர்–கள. சபான்–ணன–ேன் 
ச்தரி–வித்்த கருத்து அவ–ரது 
்தனிப்–பட்ட கருத்து, அதி–

மு–க–வின் கருத்து என்–பது 
எடப்–பாடி பழ–னி–ொமி, 
ஓ.பன்–னீர்–செல்–வம் ச்தரி–
விப்–ப–து–்தான்.

 2024ம் ஆண்டு ோடா–
ளு–மன்ை ல்தர்–்த–லில் 400 
ச்தாகு –தி – கணள பாே 
ணகப்–பற்றி 3வது முணை–
ோக லமாடி பிர –்த –மர் 
ஆவார். அ்தற்–கா–கத்–்தான் 
உணழத்–துக சகாண்–டி–ருக–
கி –லைாம். ்தமி–ழ –கத் –தில் 
அதி –மு – கணவ அழித்து 
பாே வளர லவண்–டிே 
அவ–சி –ே –மில்ணே. இனி–
லமல் அதி–முக ச்தாடர்–
பாக ்தனிப்–பட்ட கருத்ண்த 
ோரும் கூைக –கூ –டாது 
என்று எங்–கள கட்–சி–யி–ன–
ருககு அறி–வு–றுத்தி இருக–
கி–லைாம்.

பாமக ்தணே–வர் அன்–
பு–மணி லமக–்தாது அணை 
விவ–கா–ரத்–தில் பாே ்தமி–
ழ –கத் –திற்கு ஆ்த –ர –வாக 
இருக –க –வில்ணே என்று 
குற்–ைம்–ொட்டி உள–ளார். 
லமக–்தாது அணை கட்–டக–

கூ–டாது என்று ்தஞ்–ொ–வூ–
ரில் பாே மிகப்–சப–ரிே 
அள–வில் உண்–ைா–வி–ர்த 
லபாராட்–டம் ேடத்–தி–ேது. 
அப்–லபாது அன்–பு–மணி 
எங்லக லபானார். கருத்து 
எது–வும் சொல்–ே–வில்ணே. 
லமக–்தாது அணை கட்–
டிலே தீர லவண்–டும் என்று 
கர்–ோ–ட–கத்–தில் காங்–கி–ர–
ொர் லபரணி ேடத்–தி–னார்–
கள. அப்–லபாது இங்–குளள 
காங்–கி–ர –ொர் கண்–டிக–க–
வில்ணே என்–பண்த சுட்–டிக 
காட்ட விரும்–பு–கி–லைன்.

 இவ்–வாறு அவர் கூறி–
னார்.

பாே மாநிே ்தணே–
வர் அண்–ைா–ம–ணே–யின் 
இந்த திடீர் உத்–்த–ர–வால் 
அதி–முக, பாே–வின் இரண்–
டாம் கட்ட ்தணே–வர்–க–ளி–
ணடலே கடந்த சிே ோட்–க–
ளாக ேடநது வந்த லமா்தல் 
லபாக–குககு முற்–றுப்–புளளி 
ணவக–கப்–பட்–டுள–ள–்தாக 
அர–சி–ேல் வட்–டா–ரத்–தில் 
லபெப்–ப–டு–கி–ைது.

ஆற்றில் மூழ்கி 3 சிறுமிகள் உடப் 7 னபர் பலி...       முதல் பகக ததடா்ர்ச்சி
உயி–ரி–ழந்த ெம்–ப–வம் அப்–
ப–கு–தி–யில் சபரும் பர–ப–
ரப்பு மற்–றும் லொகத்ண்த 
ஏற்–ப–டுத்–தி–யுள–ளது. இது–
கு–றித்து சேல்–லிக–குப்–பம் 
லபாலீ–ொர் வழக–குப் 
பதிநது தீவிர விொ –
ரணை ேடத்தி வரு–கின்–
ை–னர். இைந–்த–வர்–க–ளில் 
லமானிஷா கட –லூர் 
அரசு மக–ளிர் லமல்–நி–
ணேப் பள–ளி–யில் 11ம் 
வகுப்பு படித்து சபாதுத் 
ல்தர்வு எழு–தி–யுள–ளார். 
பிரி–ே–்தர்–ஷினி குறிஞ்–சிப்–
பாடி ்தனி–ோர் பள–ளி–
யில் 10ம் வகுப்பு படித்து 
சபாதுத்–ல்தர்வு எழுதி 
உள–ளார். திவ்–ே–்தர்–ஷினி 
(10) குறிஞ்–சிப்–பாடி ்தனி–

ோர் பள–ளி–யில் ஐந–்தாம் 
வகுப்பு படித்து வந–்தார். 

 அணமச் –ெர் எம் –
ஆர்லக பன்–னீர்–செல்–வம் 
ஆறு–்தல்  

கட–லூர்  அரசு மருத்–
து–வ–ம –ணன–யில் ணவக–
கப்–பட்–டி–ருந்த இைந–்த–
வர் –க –ளின் உட–லுககு 
அணமச்–ெர்  எம்.ஆர்.
லக. பன்–னீர்–செல்–வம் 
லேரில் சென்று அஞ்–
ெலி செலுத்தி உை–வி–னர்–
களுககு  ஆறு–்தல் கூறி–
னார். பாதிக–கப்–பட்ட 
குடும்–பங்–களுககு ்தோ 
₹25,000 நிதி–யு–்த –விணே 
அணமச்–ெர் எம்–ஆர்லக 
பன்–னீர்–செல்–வம் வழங்–
கி–னார். 

அககடா, தங்வக இறநத பரி–தடா–பம் 
குறிஞ்–சிப்–பாடி அயன் குச்–சி–பா–ளை–யம் 
பகு–திளய கசர்ந்த ைாஜ–குரு என்–ப–வர் 
தனது உை–வி–னர் வீட்டு இல்ல திரு–மை 
விழா–விற்கு குடும்–பத்–தி–ன–ரு–்ன் ஏ குச்–சி–

பா–ளை–யத்–திற்கு வந்–துள–ைார். பின்–னர் 
திரு–மை நிகழ்ச்சி முடிந்–த–தும் ைாஜ–குரு 
மற்–றும் அவ–ைது மளனவி திரு–வி–ழா–வுக்கு 
வரும் கபாது குழந்–ளத–களை அளழத்–

துச் சசல்–கி–கைாம் என்று கூறி மகள–கள 
காவியா என்ை திவ்–ய–தர்–ஷினி(10), பிரி–ய–
தர்–ஷினி(15), 13வயது மகன் என மூன்று 
கபளை–யும் உை–வி–னர் வீட்–டில் விட்டு விட்டு 

ஊருக்கு சசன்–றுள–ை–னர். இந்–நி–ளல–யில் 
மகள–கள இரு–வ–ரும் ஆற்–றில் மூழ்கி 
இைந்–தளத அறிந்து வந்த சபற்–கைார் 
கதறி அழு–த–னர்.

f	கட–லூர் மாவட்–டம், சேல்–லிக்–குப்–பம் அருநக ஏ.குச்–சி–பா–்ை–ைம் பகு–தி–யில் 7 சபண–கள 
மூழ்கி பலி–ைானை சகடி–ைம் ஆறு. இைந்–த–வர்–க–ளின செருப்–பு–கள க்ர–நைா–ரம் கிடக்–கின–ைனை.

ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஆர்எஸ் உள்ளிடை �ணி்களுக்கொ்க

சிவில் சர்வீஸ் முதல்நிலை ததர்வு
11 ைடசம் தேர் எழுதினர்
கடும் 
ச�ோ்தனைக்கு 
பிறசக அனுமதி

சென்னை, ஜூன 6: ஐஏ–
எஸ, ஐபி–எஸ மற்–றும் 
ஐஆர்–எஸ உள–ளிட்ட 
சிவில் ெர்–வீஸ பணி–
களுக–கான மு்தல் நிணே 
ல்தர்வு லேற்று ேடந–்தது. 
இந–திோ முழு–வ–தும் 
சுமார் 11 ேட்–ெம் லபரும், 
்தமி–ழ–கத்–தில் 40 ஆயி–ரம் 
லபரும் ல்தர்வு எழு–தி–
னர். ல்தர்வு கூடங்–க–ளில் 
மாை–வர்–கள கடும் 
லொ்த–ணனககு பிைலக 
அனு–ம–திக–கப்–பட்–ட–னர்.

மத்–திே அரசு 
பணி–ோ–ளர் ல்தர்–வா–
ணை–ேம் (யு.பி.எஸ.சி.) 
ஆண்–டு–ல்தா–றும் ஐஏ–
எஸ, ஐபி–எஸ, மற்–றும் 
ஐஆர்–எஸ உள–ளிட்ட 
24 வணக–ோன ப்த–வி–
களுக–கான ல்தர்–வு–கணள 
ேடத்தி வரு–கி–ைது. இந்த 
ஆண்–டுக–கான (2022) 
சிவில் ெர்–வீஸ பணி–யில் 
அடங்–கிே 861 ப்த–வி–
கணள நிரப்–பு–வ–்தற்–கான 
அறி–விப்ணப கடந்த 
பிப்–ர–வரி 2ம் ல்ததி அறி–
வித்–்தது. அ்தன் பிைகு 
இந–தி–ேன் ரயில்–லவ–யில் 
ஐ.ஆர்.எம்.எஸ.ல் குரூப் 
ஏ ப்த–வி–க–ளில் 150 இடங்–
கள இதில் புதி–்தாக 
லெர்க–கப்–பட்–டது. இண்த 
ச்தாடர்நது சமாத்்த 
பணி–யி–டங்–க–ளின் 
எண்–ணிகணக 1,011 ஆக 
அதி–க–ரிக–கப்–பட்–டது. 
இத்–ல்தர்–வுககு பிப்–ர–வரி 
22ம் ல்ததி வணர விண்–
ைப்–பிக–க–ோம் என்று 
காே அவ–கா–ெம் வழங்–
கப்–பட்–டது. ச்தாடர்நது, 
ல்தர்–வுககு இந–திோ 
முழு–வ–தும் இருநது 
சுமார் 11 ேட்–ெம் பட்–ட–
்தா–ரி–கள வணர லபாட்–
டிப்–லபாட்டு விண்–ைப்–
பித்–்த–னர். ்தமி–ழ–கத்–தி–லும் 

சுமார் 40 ஆயி–ரம் 
பட்–ட–்தா–ரி–கள வணர 
ல்தர்–வுககு விண்–ைப்–
பித்–தி–ருந–்த–னர். இவர்–
களுக–கான மு்தல் நிணே 
ல்தர்வு ேூன் 5ம் ல்ததி 
ேணட–சப–றும் என்று மத்–
திே அரசு பணி–ோ–ளர் 
ல்தர்–வா–ணை–ேம் அறி–
வித்–தி–ருந–்தது. 

அ்தன்–படி, சிவில் 
ெர்–வீஸ பணிக–கான 
மு்தல்–நிணே ல்தர்வு 
இந–திோ முழு–வ–தும் 
77 ேக–ரங்–க–ளில் லேற்று 
காணே ச்தாடங்–கி–ேது. 
்தமி–ழ–கத்–தில் சென்ணன, 
லகாணவ, மதுணர, 
திருச்சி, லவலூர் ஆகிே 
5 ேக–ரங்–க–ளில் ேடந–்தது. 
சென்–ணன–யில் எழும்–பூர் 
மாநிே சபண்–கள லமல்–

நி–ணேப்–பளளி, தி.ேகர் 
வித்–லோ–்தோ சமட்–ரிக–
கு–லே–ென் 

லமல்–நி–ணேப்–பளளி 
உள–பட பல்–லவறு பள–
ளி–க–ளில் 68 ணமேங்–க–
ளில் ேடந்த ல்தர்ணவ 
25 ஆயி–ரத்–திற்–கும் லமற்–
பட்–ட–வர்–கள எழு–தி–னர். 
காணே 9.30 மணி மு்தல் 
காணே 11.30 மணி வணர 
சபாது அறிவு ல்தர்–வும், 
மதி–ேம் 2.30 மணி மு்தல் 
மாணே 4.30 மணி வணர 
திை–ன–றிவு ல்தர்–வும் 
ேடந–்தது. வினாக–கள 
அணனத்–தும் அப்–சேக–
டிவ் வடி–வில் இருந–்தது. 
ல்தர்வு எழு்த காணே 
7 மணி மு்தலே ல்தர்வு 
கூடங்–களுககு மாை–
வர்–கள வரத் ச்தாடங்–

கி–னர். அவர்–கள கடும் 
லொ்த–ணனககு பிைலக 
அனு–ம–திக–கப்–பட்–ட–னர். 
அது–மட்–டு–மல்–ோ–மல் 
செல்–லபான், ஸமார்ட் 
வாட்ச், லபேர் உள–
ளிட்ட எேகட்–ரா–னிக 
ொ்தன சபாருட்–கணள 
சகாண்டு செல்ே ்தணட 
விதிக–கப்–பட்–டி–ருந–்தது. 
ல்தர்வு ேடந்த ணமேங்–
கள அணனத்–தி–லும் 
பேத்்த லபாலீஸ பாது–
காப்பு லபாடப்–பட்–டி–
ருந–்தது.

ல்தர்வு எழு–து–ப–வர்–
கள எளி–்தாக சென்று 
வரும் வணக–யில் ல்தர்வு 
ணமேங்–கள உளள பகு–
தி–க–ளில் சிைப்பு பஸ–கள 
இேக–கப்–பட்–டன. 

இது–கு–றித்து ெங்–கர் 
ஐ.ஏ.எஸ. அகா–டமி நிர்–
வாக இேக–கு–னர் டாக–
டர் எஸ.டி.ணவஷ்–ைவி 
கூறி–ே–்தா–வது: 

கடந்த ஆண்டு 
ேடந்த சிவில் ெர்–வீஸ 
ல்தர்–வுக–கான ரிெல்ட் 20 
ோட்–க–ளில் சவளி–யி–டப்–
பட்–டது. அல்த–லபாே ்தற்–
லபாது ேடந–துளள மு்தல்–
நிணே ல்தர்–வுக–கான 
ரிெல்ட் இந்த மா்தம் 
இறு–தி–யில் சவளி–ோக 
வாய்ப்–புள–ளது. இத்–ல்தர்–
வில் ல்தர்ச்சி சபறு–லவார் 
அடுத்்த கட்–ட–மாக 
சமயின் ல்தர்வு எழு்த 
அனு–ம–திக–கப்–ப–டு–வார்–
கள. சமயின் ல்தர்வு 
சமாத்–்தம் 5 ோட்–கள 
ேணட–சப–றும். சமயின் 
ல்தர்வு செப்–டம்–பர் 16ம் 
ல்ததி ச்தாடங்–கு–கி–ைது. 
்தமி–ழ–கத்ண்த சபாறுத்–்த–
வணர சமயின் ல்தர்வு 
சென்–ணன–யில் மட்–டும் 
ேணட–சப–றும். சமயின் 
ல்தர்–வில் ல்தர்ச்சி சபறு–
லவார் அடுத்–்த–கட்–ட–மாக 
லேர்–முக ல்தர்–வுககு 
அணழக–கப்–ப–டு–வார்–கள. 
அதில் ல்தர்ச்சி சபறு–
லவா–ருககு பணி–கள 
ஒதுக–கீடு செய்–ேப்–ப–டும்.

இவ்–வாறு அவர் கூறி–
னார்.

னதர்வு கடி–�ம் - மடாண–ைர்–கள் கருதது
யுபி–எஸசி முதல்–நிளல கதர்வு எழுதி விட்டு சவளிகய வந்த 
மாைவ, மாை–வி–கள கூறு–ளக–யில், ‘‘யுபி–எஸசி முதல்–நிளல 
கதர்–வில், காளல–யில் ந்ந்த சபாது அறிவு கதர்–வில்  
சபாரு–ைா–தா–ைத்ளத ளமய–மாக சகாண் வினாக்–கள அதிக 
அை–வில் இருந்–தது. இதற்கு பதில் அளிப்–ப–தில் சிை–ம–மாக 
இருந்–தது. சசால்–லப்–கபா–னால் சற்று கடி–ன–மாக தான் 
காளல–யில்  ந்ந்த கதர்வு இருந்–தது. அகத கநைத்–தில் 
அண–ளம–யில் ந்ந்த நிகழ்–வு–க–ளி–லும் சில  ககள–வி–கள 
ககட்–கப்–பட்–டி–ருந்–தது. அதா–வது, பிை–த–மர் கசாம–நா–த–பு–ைத்–தில் 
சமீ–பத்–தில் அடிக்–கல் நாட்–டிய ககாயில் சதா்ர்–பா–க–வும், ஐத–
ைா–பாத்–தில் ைாமா–னு–ஜர் சிளல திைந்து ளவத்–தது சதா்ர்–பா–க–
வும் ககள–வி–கள அதில் இ்ம்–சபற்–றி–ருந்–தது. கமலும் பிற்–ப–க–
லில் ந்ந்த திை–ன–றிவு கதர்வு வினாக்–கள சற்று கடி–ன–மாக 
இருந்–தது. ககட்–கப்–பட்–டி–ருந்த வினாக்–களுக்கு பதில் அளிக்க 
கபாதிய கநைம்  இல்–லா–மல் கபான–து–’’ என்–ை–னர்.

f	எழும்–பூர் மாநிை மக–ளிர் நமல்–நி–்ைப்–பள–ளி–யில் யுபி–
எஸசி நதர்வு எழு–தும் நதர்–வர்–கள.

ஞாயிறுத�ாறும்
வசந�ம்
படியுங்கள்




