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நாளை தரஷன 
களெகள் இயங்கும்

சென்னை, ஜனை. 29- 
நாளை ரேஷன் களை–கள் 
இயங்–கும் என உண–வுப் 
ப�ாருள் வழங்–கல் மற்–றும் 
நுகர்–ரவார் �ாது–காப்பு 
துளை அறி–வித்–துள்–ைது.

இது–கு–றித்து உண–வுப் 
ப�ாருள் வழங்–கல் மற்–றும் 
நுகர்–ரவார் �ாது–காப்பு 
துளை பவளி–யிடை சுற்–ை–
றிகளக: ப�ாது விநி–ரயா–கத் 
திட–ைத்–தின் கீழ் ஜன–வரி 
மாதத்–திற் –கான அத்–தி –
யா–வ–சிய ப�ாருட–களை 
குடும்� அட–ளை–தா–ேர்–
கள் ப�று–வ–தற்கு ஏது–வாக 
நாளை (30ம் ரததி) நியாய 
விளை களை–களுககு �ணி 
நாைாக அறி–விக–கப்–�–டு–கி–
ைது. இநத �ணி நாளுககு 
�தி–ைாக பிப். 26ம் ரததி 
(சனிக–கி–ழளம) நியா–ய–வி–
ளைக களை–களுககு விடு–
முளை நாைாக அறி–விக–
கப்–�–டு–கி–ைது. 

இவ்–வாறு அதில் கூைப்–
�ட–டுள்–ைது.

உள்ளாட்சி தேரேல் குறித்து

தகவல் ததரிவிகக ‘வார் ரூம்’
திமுக அறிவிப்புசென்னை, ஜனை. 29- 

உள்–ைாடசி ரதர்–தல் பசயல்–
�ா–டு–கள் குறித்து தக–வல் 
பதரி–விகக அணணா அறி–
வா–ை–யத்–தில் வார் ரூம் 
அளமக–கப்–�ட–டுள்–ை–தாக 
திமுக பதரி–வித்–துள்–ைது.

இது –கு –றித்து திமுக 
பவளி–யிடை அறிக–ளக–யில் 
கூறி–யுள்–ை–தா–வது: திமுக 
தளை–வர் மு.க.ஸைா–லின் 
அறி–வு–றுத்–த–லின்–�டி, நகர்ப்–
புை உள்–ைாடசி ரதர்–தல் 
பசயல்–�ா –டு –களுக–காக 
அணணா அறி–வா–ை–யத்–தில் 
வார் ரூம் அளமக–கப்–�ட–

டுள்–ைது. ரதர்–தல் நளை–ப�–
றும் இைங்–க–ளில் இருநது 
புகார்–கள் மற்–றும் தக–வல்–
களை திமுக தளை–ளமககு 
உை–னுக–கு–ைன் பதரி–விகக 
விரும்–பும் திமு–க –வி –னர் 
8838809244, 8838809285 
ஆகிய பதாளை–ர�சி எண–
ணுக–கும், dmkcentraloffice@
gmai l .com என்ை மின்–
னஞ்–ச–லுக–கும் பதாைர்பு 
பகாணடு பதரி–விக–க–ைாம்.  
இவ்–வாறு அதில்  பதரி–விக–
கப்–�ட–டுள்–ைது.

கிழக்கு கடறகரை சளாரையில்

முதல்வர் மு.க.ஸ்ாலின் சைககிள்  
பயணம்; தபாதுமககள் உறைாக வரவவறபு

மாமல்–ல–பு–ரம், ஜனை. 29-
உத்–தண–டி–யில் இருநது 
மாமல்–ை–பு–ேம் வளே கிழககு 
கைற் –களே சாளை–யில் 
முதல்–வர் மு.க.ஸைா–லின் 
இன்று காளை ளசக–கிள் 
�யிற்–சி–யில் ஈடு–�ட–ைார். 
வழி–பந–டு–கி–லும் மக–கள், 
பதாண–ைர்–களை �ார்த்து 
அவர் ளகய–ளசத்–தார்.

தமி–ழக சட–ை–மன்ை ரதர்–
த–லில்  திமுக தனி ப�ரும்–
�ான்–ளம–யு–ைன் பவற்றி 
ப�ற்–ைது.  முதல்–வ–ோக 
மு.க.ஸைா–லின் ப�ாறுப்–
ர�ற்–ைார். அநத ரநேத்–தில் 
தமி–ழ–கத்–தில் பகாரோனா 
ளவேஸ �ே–வல் அதி–க–மாக 
இருந–தது. முதல்–வர் எடுத்த 
அதி–ேடி நை–வ–டிகளக காே–
ண–மாக பதாற்று �டிப்–�–டி–
யாக குளைநது வரு–கி–ைது. 
இத–னால் �ல்–ரவறு தைர்–
வு–கள் அறி–விக–கப்–�ட–டுள்–
ைது. முதல்–வ–ோக ப�ாறுப்–
ர�ற்–ைது முதல், தின–மும் 
அேசு �ணி மற்–றும் மக–கள் 
�ணி–க–ளில் மு.க.ஸைா–
லின், பதாைர்நது ஈடு–�டடு 
வரு–கி–ைார். இப்–�டி �ல்–
ரவறு �ணி சுளம–களுக–கும் 
இளைரய அவ்–வப்–ர�ாது 
ளசக–கிள் �யிற்–சி–யும் ரமற்–
பகாணடு வரு–கி–ைார். இசி–
ஆர் சாளை–யில் சுமார் 30 
முதல் 35 கிரைா மீட–ைர் 
தூேம் ளசக–கிள் �யிற்–சிளய 
ரமற்–பகாள்–வது வழக–கம். 

இந–நி–ளை–யில், இன்று 

காளை உத் –தண–டி –யில் 
இருநது ளசக–கிள் �யிற்–
சிளய பதாைங்–கி –னார் 
மு.க.ஸைா–லின். அங்–கி–ருநது 
ரகாவ–ைம், திரு–வி–ைநளத, 
வை பநம்–ரமலி, பநம்–ரமலி, 
புதிய கல்–�ாக–கம், சூரை–ரிக–
காடு, �ட–டிப்–பு–ைம் கிழககு 
கைற்–களே சாளை வழி–யாக 
மாமல்–ை–பு–ேம் அருரக ரதவ–
ரனரி வளே ளசக–கிள் �ய–
ணம் ரமற்–பகாண–ைார். 
அவ–ரு–ைன் துப்–�ாககி ஏந–
திய ர�ாலீ–சார், �ாது–காப்–
புக–காக பின்–பதா–ைர்நது 

பசன்–ை–னர்.
வழி–யில் ப�ாது–மக–கள் 

மற்–றும் கடசி பதாண–ைர்–
களை �ார்த்து மு.க.ஸைா–
லின் ளகய–ளசத்–தார். �தி–
லுககு ப�ாது–மக–களும், 
கடசி பதாண–ைர்–களும் 
அவளே �ார்த்து உற்–சா–க–
மாக ளகய–ளசத்–த –னர். 
இளத �ார்த்த, முதல்–வர் 
மு.க.ஸைா–லின் உற்–சா–க–ம–
ளைநது சிரித்த முகத்–து–ைன் 
�ய–ணித்–தார். பின்–னர் 
அங்–கி–ருநது காரில் பசன்–
ளனககு புைப்–�ட–ைார்.

திடீர் ைததததால் நில அதிர்வு பீதி
தசலம் அருதக பரபரப்பு

வாழப்–பாடி, ஜனை.29-
ரசைம் மாவட–ைம் வாழப்–
�ாடி �கு–தி–யில் ரநற்று நண–
�–கல் ரவளை–யில் வானில் 
பஜட விமா–னம் ஒன்று 
வட–ை–ம–டித்–துக பகாண–டி–
ருந–தது. அப்–ர�ாது, �யங்–கே 
சத்–தம் ரகட–ைது. திடீ–பேன 
பூமிரய அதி–ரும் அை–விற்கு 
காளத பிைப்–�–து–ர�ால் 
சத்–தம் எழுந–த–தால், மக–கள் 
அதிர்ச்–சிக–குள்–ைா–கி–னர். 
சிைர் வீடளை விடடு பவளி–
யில் ஓடி வநது �ார்த்–த–னர். 
அப்–ர�ாது, வானில் �ைநது 
பகாண–டி–ருநத பஜட விமா–
னம், மின்–னல் ரவகத்–தில் 
அங்–கி–ருநது பசன்–ைளத 

கண–ை–னர். வாழப்–�ாடி, 
ப�த்–த–நா–யக–கன்–�ா–ளை–யம், 
கரு–மந–துளை, ர�ளூர் உள்–
ளிடை �கு–தி–க–ளில் �யங்–கே 
சத்–தத்ளத மக–கள் உணர்ந–
துள்–ை–னர். இத–னால், நிை 
அதிர்வு பீதி ஏற்–�ட–ைது.

இது–கு –றித்து ரசைம் 
கபைக –ைர் அலு–வ –ைக 
வைா–கத்–தில் பசயல்–�டடு 
வரும் இந–திய வானிளை 
ளமயத்–தின் வானிளை மற்–
றும் புவி ஆோய்ச்சி நிளைய 
கண–கா–ணிப்–�க அலு–வ–ை–ரி–
ைம் ரகட–ை–ர�ாது, ரசைம் 
மாவட–ைத்–தில் நிை அதிர்வு 

பதாைர்–�ாக எநத அறி–கு–றி–
யும் �தி–வா–க–வில்ளை என 
பதரி–வித்–தார். வானில் விமா–
னம் �ைநது பசன்–ை–ர�ாது, 
ரசைத்–தில் �ல்–ரவறு இைங்–க–
ளி–லும் அதன் தாக–கம் எதி–
போ–லித்–தது. நான்–கு–பு–ை–
மும் மளை–கள் சூழ்ந–துள்ை 
வாழப்–�ாடி �கு–தி–யில் 
கூடு–தல் சத்–தம் ரகட–டுள்–
ைது. முன்–ன–தாக மளழ–யும் 
ப�ய்–த–தால் முேண–�டை 
வானிளை காே–ண–மாக, 
காளத பிைக–கும் அை–விற்கு 
ரகடை சத்–தத்ளத, மக–கள் 
நிை அதிர்வு என தவ–ைாக 
புரிநது பகாண–டி–ருக–க–ைாம் 
என  பதரி–வித்–தார்.

குரைநே விரைக்கு ேஙகம் ேருவேளாக த�ளாசடி

வியாபாரி உள்ப் 3 வபசர க்ததிச் தைன்று
ரூமில் பூட்டிசவதது ைரமாரி தாககி சிதரவசத

ரவுடி உள்பெ 10 தபர ளகது
அண்–ணா–ந–கர், ஜனை.29-

குளைநத விளைககு தங்–
கம் வாங்–கித் தரு–வ–தாக 
ரமாசடி பசய்த விவ–கா–
ேத்–தில் வியா–�ாரி உள்–�ை 
3 ர�ளே கைத்–திச்–பசன்று 
அளை –யில் அளைத் –து –
ளவத்து சித்–ே–வளத பசய்த 
ேவுடி உள்–�ை 10 ர�ளே 
ளகது பசய்–த–னர்.

ரதனி மாவட–ைத்ளத 
ரசர்ந–த–வர் அப்–துல் ஜா�ர் 
(28). �ழ வியா–�ாரி. இவ–ேது 
�ழக–க–ளை–யில் ரைாபிக–
ோஜா என்–�–வர் ரவளை 
�ார்க–கி–ைார். வியா–�ா–ேம் 
விஷ–ய–மாக பசன்–ளனககு 
வநத இேணடு ர�ரும் 
அளமந–த–க–ளே–யில் உள்ை 
தனி–யார் விடு–தி–யில் தங்–கி–யி–
ருந–த–னர். இநத நிளை–யில், 
கைநத 2 நாட–களுககு முன் 
அப்–துல் ஜா�–ரின் தநளத 
காசி–முககு ஒரு ர�ான்–கால் 
வந–தது. அதில் ர�சிய மர்ம 
ந�ர், ‘’தங்–க–ளின் மகன், 
ஊழி–யளே கைத்தி ளவத்–
தி–ருக–கி–ரைாம். ₹20 ைட–சம் 
பகாடுத்–தால் அவர்–களை 
விட–டு–வி–டு–கி–ரைாம்–’’ என்று 
மிேட–டி–யுள்–ைார். இது–
ர�ால் ரைாபிக–ோ–ஜா–வின் 
மளன–விக–கும் பதாளை–
ர�சி வந–துள்–ைது.

இது – கு – றி த்து  காசி 
பகாடுத்த புகா–ரின்–�டி, 
அளமந–த–களே ர�ாலீ–சார் 
வழக–குப்–�–திவு பசய்–த–னர். 

அண–ணா–ந–கர் உதவி கமி–
ஷ–னர் அகஸ–டின் �ால்–
சு–தா–கர், இன்ஸ–ப�க–ைர் 
கிரு–�ா–நிதி தளை–ளம–யில் 
தனிப்–�ளை ர�ாலீ–சார் 
தீவி–ே–மாக விசா–ரித்–த–னர். 
மர்ம ந�ர்–க –ளின் பசல்–
ர�ான் நம்–�ர்–க–ளின் சிக–
னல்–களை ளவத்து விசா–
ரித்–த–னர். இநத நிளை–யில், 
திருப்–ர�ா–ரூர் அருரக ளதயூ–
ரில் உள்ை ஒரு வீட–டில் அப்–
துல் ஜா�ர், ரைாபிக–ோஜா 
மற்–றும் ஜா�–ரின் நண–
�ர் ேகு–மான் ஆகி–ரயார் 
அளைத்து ளவக–கப்–�டடு 
இருப்–�து பதரி–ய–வந–தது. 
இளத–ய–டுத்து நள்–ளி–ேவு 
அங்கு விளேநத ர�ாலீ–
சார், 3 ர�ளே–யும் மீட–ை–து–
ைன் அவர்–களை கைத்தி 
பசன்ை 2 ேவு–டி–கள், ஒரு 
ப�ண உள்–�ை 10 ர�ளே 
சுற்–றி–வ–ளைத்து பிடித்–த–னர். 
அவர்–களை அளமந–த–களே 
காவல் நிளை–யம் பகாணடு 
வநது விசா–ரித்–த–னர். இதில் 
ளதயூளே ரசர்நத ஆண–
ைனி ப�னிகஸ ோஜ் (32), 
இவ–ேது காதலி அஸ–வினி 
(22 ) ,  திருப் –ர�ா –ரூளே 
ரசர்நத ேவு–டி–கள் சுமன் 
(44), ோரஜஷ் (42), பவங்–
கட–ோ–மன் (34), சேத்–�ாபு 
(39), அல்–ர�ான்ஸ (51), 

பசன்ளன எண–ணூளே 
ரசர்நத ரவல்–மு–ரு–கன் (44), 
�ாபு (48), புவ–ரனஸ–வ–ேன் 
(30) என்று பதரிந–தது.

�ழ வியா–�ாரி அப்–துல் 
ஜா�ர், ஏற்–பக–னரவ பிடி–
�டை ஆன்–ைனி ப�னிகஸ 
ே ா ஜி – ை ம்  கு ள ை ந த 
விளைககு தங்க, ளவே நளக–
களை வாங்–கித் தரு–வ–தாக 
கூறி–யுள்–ைார். ப�னிகஸ 
ோஜின் அளழப்–பின்–�டி 
அப்–துல் ஜா�–ரும் ரைாபிக–
ோ–ஜா–வும் அளமந–த–களே 
விடு–தி–யில் தங்–கி–யுள்–ை–னர். 
குளைநத விளைககு தங்க, 
ளவே நளக–கள் வாங்கி 
தரு–வ–தாக ஏமாற்–று–வளத 
அறிந–த–தும் இரு–வ–ளே–யும் 
ஆன்–ைனி ப�னிகஸ–ோஜ் 
தனது கூட–ைா–ளி–களு–ைன் 
ளதயூ–ருககு கைத்தி பசன்று, 
ஒரு வீட–டில் அளைத்து 
ளவத்து சே –மா –ரி –யாக 
தாக–கி–யுள்–ை–னர். அப்–துல் 
ஜா�–ரின் நண–�ர் ேகு–மா–
ளன–யும் கைத்தி பசன்று, 
அவ–ளே–யும் தாக–கி–யுள்–ை–
னர். 3 ர�ரின் குடும்–�த்–
தி–ன–ரி–ைம் ப�னிகஸ–ோஜ் 
மற்–றும் கூட–ைா–ளி–கள் ₹20 
ைட–சம் ரகடடு மிேட–ைல் 
விடுத்–துள்–ை–னர்.

இவ்–வாறு விசா–ே–ளண–
யில் பதரி–ய–வந–துள்–ைது.

வளாக்களா்ர வளாக்குசசளாவடிரை அறிநது ககளாளளும் வரகயில்

விவரஙகள் இசணயதளததில் பதிவவற்றம்
டசனளன மாநகராட்சி அறிவிப்பு

சென்னை,  ஜனை. 29- 
வாக–கா–ைர் �ட–டி–ய–லில் 
வாக – கா –ை – ரின் வாக –
குச்–சா–வ–டிளய அறிநது  
பகாள்–ளும்  வளக–யி–லும் 
விவ–ேங்–கள் �தி–ரவற்–ைம் 
பசய் –யப் –�ட –டுள் –ைன. 
ப�ாது–மக–கள்   ரமற்–கு–
றிப்–பிடை விவ–ேங்–களை 
இளண–ய–தை  இளணப்–பின் 
மூைம் பதரிநது பகாள்–ை–
ைாம்  என்று பசன்ளன 
மாந–க–ோடசி அறி–வித்–துள்–
ைது.

இது குறித்து பசன்ளன  
மாந–க–ோடசி பவளி–யிடை 
அறிகளக:  பசன்ளன 
மாந –க –ோட–சி –யின் 200 
வார்–டு–களுககு   உறுப்–பி–
னர்–களை ரதர்ந–பத–டுகக 
19ம் ரததி ஒரே கட–ை–மாக 
ரதர்–தல் நைத்–தப்–�–டும்  என 
தமிழ்–நாடு மாநிை ரதர்–தல் 
ஆளண–யத்–தால் அறி–விக–
கப்–�ட–டுள்–ைது. அதளன  

பதாைர்நது ப�ரு–ந –கே 
பசன்ளன மாந–க–ோட–சி–
யின் சார்–பில் மாவடை ரதர்–
தல் அலு–வ–ைர்,  ஆளண–யர் 
ஆரைா–ச–ளன–யின் ர�ரில் 
ரதர்–தல் பதாைர்–�ான 
அளனத்து வித–மான நை–வ–
டிக–ளக–களும்  ரமற்–பகாள்–
ைப்–�ட–டுள்–ைன. நகர்ப்–புை 
உள்–ைாடசி அளமப்–பு–களுக–
கான சாதா–ே–ணத்  ரதர்–
தளை முன்–னிடடு ப�ரு–ந–கே 
பசன்ளன மாந–க–ோட–சி–
யின் 200 வார்–டு–களுக–கான  
உறுப்–பி–னர்–களை ரதர்ந–
பத–டுகக நளை–ப�–றும். 
ரதர்–தளை சுதந–தி–ே–மா–க–
வும்,  பவளிப்–�–ளைத் தன்–
ளம–யு–ை–னும் நைத்–தி–டும் 
வளக–யில் கண–கா–ணிப்பு 
�ணி–கள்  தீவி–ேப்–�–டுத்–தப் 
�ட–டுள்–ைன. இதற்–காக 

45 �ைக–கும்–�ளை குழுக–
களும்,  தளை–ளம–யி–ைத்–தில் 
24 மணி–ரந–ே–மும் இயங்–கும் 
கட–டுப்–�ாடடு அளை–யும் 
ஏற்–க–னரவ  பசயல்–�ாட–
டில் உள்–ைன.  

நகர்ப்–புை உள்–ைாடசி 
ரதர் –தல் பதாைர் –�ாக 
பசன்ளன  மாந–க–ோட–சி–
யின் இளண–ய–த–ைத்–தில் 
ரதர்–தல் பதாைர்–�ான 
புகார்–களை பதரி–விக–க–வும்,  
ப�ாது–மக–கள் தங்–க–ளின் 

மண–ை–ைம் மற்–றும் வார்டு 
குறித்து அறிநது பகாள்–ளும்  
வளக–யில் அதன் விவ–ேங்–
கள், 200 வார்–டு–களுக–கான 
மறு–வ–ளே–யளை குறித்த விவ–
ேங்–கள்,  ரவட–பு–மனு �டி–
வம், உறு–தி–பமாழி �டி–வம் 
உட–�ை �ல்–ரவறு �டி–வங்–
கள் மற்–றும்  வாக–கா–ைர் 
�ட–டி–ய–லில் வாக–கா–ை–
ரின் வாக–குச்–சா–வ–டிளய 
அறிநது பகாள்–ளும்  வளக–
யி–லும் விவ–ேங்–கள் �தி–ரவற்–
ைம் பசய்–யப்–�ட–டுள்–ைன. 
ப�ாது–மக–கள்  ரமற்–கு–றிப்–
பிடை விவ–ேங்–களை  http://
election.chennaicorporation.
gov. in/gcculb22/ என்ை 
இளண–ய–தை  இளணப்–பின் 
மூைம்  பதரிநது பகாள்–ை–
ைாம். 

இவ்–வாறு பசன்ளன 
மாந–க–ோடசி பவளி–யிடை 
அறிக–ளக–யில் கூைப்–�ட–டுள்–
ைது.     

திருவளளூரில் பிைத�ளாறசவ விழளா

கருட வதாக்னத்தில் எழுந்ருளி 
கதாட்சியளித்் வீரரதாகவ பெருமதாள்

திரு–வள்–ளூர், ஜனை. 29-
திரு–வள்–ளூர் வீே–ோ–கவ ப�ரு–மாள் ரகாயி–லில் 
ளத மாத பிே–ரமாற்–சவ விழா ரநற்று முன்–தி–னம் 
பகாடி–ரயற்–ைத்–து–ைன் துவங்–கி–யது. 3வது நாைான 
இன்று காளை கருை ரசளவ–யும், ரகாபுே தரி–ச–ன–
மும் நைந–தது. இதில் உற்–ச–வர் வீே–ோ–கவ ப�ரு–
மாள், கருை வாக–னத்–தில் எழுந–த–ருளி சன்–னதி 
பதரு–வில் உள்ை நான்–கு–கால் மண–ை–�த்ளத 
வைம் வநது ரகாயில் நுளழ–வா–யி–லில் உள்ை 16 
கால் மண–ை–�த்–தில் எழுந–த–ருளி �க–தர்–களுககு 
அருள்–�ா–லித்–தார். இதில், பசன்ளன, திரு–வள்–
ளூர், காஞ்–சி–பு–ேம், பசங்–கல்–�டடு உள்–�ை �ல்–
ரவறு மாவட–ைங்–க–ளில் இருநது ஆயி–ேத்–துக–கும் 
ரமற்–�டை �க–தர்–கள் ரகாயில் வைா–கத்ளத சுற்றி 
ரகாவிநதா, ரகாவிநதா என ரகாஷ–மிட–ை–னர். 
நாளை மறு–நாள் அமா–வா–ளசளய முன்–னிடடு 
ேத்–னாங்கி ரசளவ–யில் �க–தர்–களுககு காட–சி–ய–
ளிகக உள்–ைார்.

பிப்–ே–வரி 2ம் ரததி காளை–யில் ரதர் திரு–வி–ழா–
வும், 4ம் ரததி தீர்த்–த–வா–ரி–யும், 5ம் ரததி பவட–டி–
ரவர் சப்–�–ேத்–தி–லும் இேவு 8 மணிககு ப�ரு–மாள் 
சிைப்பு அைங்–கா–ேத்–தில் காட–சி–ய–ளிகக உள்–ைார். 
ஆண–டு–ரதா–றும் பவகு விமர்–ளச–யாக நளை–ப�–
றும் பிே–ரமாற்–சவ விழா–வில் வீதி–யுைா இந–தாணடு 
இல்–ைா–தது குறிப்–பி–ைத்–தக–கது. விழா–விற்–கான 
ஏற்–�ா–டு–களை ரகாயில் பகௌேவ ஏபஜன்ட சி.சி.
சம்–�த் மற்–றும் ரகாயில் அலு–வ–ைர்–கள் பசய்–தி–
ருந–த–னர்.

ேமிழகம் முழுவதும் இன்று 50 ஆயிைம் இடஙகளில்

20வது தகாவரானா தடுப்பூசி முகாம்
டபாதுமககள் ஆரவமுென தடுப்பூசி டசலுத்தி வருகின்றனர

சென்னை, ஜனை. 29- 
தமி–ழ–கத்–தில் 3 ஆயி–ேத்–துக–
கும் ரமற்–�டை ளமயங்–க–
ளில் 18 வய–துககு ரமற்–�ட–ை–
வர்–களுககு ரகாவாக–சின், 
ரகாவி–ஷீல்டு ஆகிய தடுப்–
பூ–சி–கள் ர�ாைப்–�டடு வரு–
கி–ைது. தமி–ழ–கத்–துககு ரதளவ–
யான தடுப்–பூ–சி–களை மத்–திய 
அேசு பகாள்–மு–தல் பசய்து 
வழங்–கு–கி–ைது. புதி–தாக உரு–மா–
றிய ஒமிக–ோன் பகாரோனா 
ளவேஸ பதாற்று உைளக 
அச்–சு–றுத்–திக பகாண–டி–ருக–
கி–ைது. தமி–ழ–கம் உட–�ை 
இந–தியா முழு–வ–தும் ஒமிக–
ோன் பதாற்று அதி–ரவ–க–மாக 
�ேவி வரு–கி–ைது. அத–னால், 
தமி–ழ–கத்–தில் பகாரோனா 
தடுப்–பூசி ர�ாடும் �ணி தீவி–
ேப்–�–டுத்–தப்–�ட–டுள்–ைது. 15 
முதல் 18 வய–துக–குட–�டை 
சிைார்–களுக–கும் தடுப்–பூசி 
பசலுத்–தும் �ணி நளை–
ப�ற்று வரு–கி–ைது. இேணடு 

தவளண தடுப்–பூசி பசலுத்–
திக பகாணடு 9 மாதங்–கள் 
நிளை–வ–ளைநத சுகா–தா–ேப் 
�ணி–யா–ைர்–கள், முன்–க–ைப் 
�ணி–யா–ைர்–கள் மற்–றும் 
இளண ரநாயு–ைன் உள்ை 
60 வய–துக–கும் ரமற்–�டை 
முதி–ரயார்–களுககு பூஸ–ைர் 
தவளண தடுப்–பூசி பசலுத்–
தப்–�–டு–கி–ைது. 

இத–னு–ைன், தமி–ழ–கம் 
முழு–வ–தும் வாேந–ரதா–றும் 
பமகா பகாரோனா தடுப்–
பூசி முகாம்–கள் நைத்–தப்–�–டு–
கி–ைது. இது–வளே 19 பமகா 
பகாரோனா தடுப்–பூசி 
முகாம்–கள் நளை–ப�ற்–றுள்–
ைன. இந–நி–ளை–யில் 20 வது 
பமகா பகாரோனா தடுப்–
பூசி முகாம் இன்று தமி–ழ–
கம் முழு–வ–தும் 50 ஆயி–ேம் 
இைங்–க–ளில் நளை–ப�ற்று 
வரு–கி–ைது. அளதப்–ர�ான்று 
பசன்–ளன–யில் மட–டும் 
1,600 இைங்–க–ளில் தடுப்–பூசி 

பசலுத்–தப்–�–டு–கி–ைது. இநத 
தடுப்–பூசி முகா–மில் ப�ாது–
மக–கள் காளை முதரை ஆர்–
வ–மு–ைன் தடுப்–பூசி பசலுத்தி 
வரு–கின்–ை–னர். இநத முகா–
மில் 18 வய–துககு ரமற்–�ட–ை–
வர்–கள், 15 முதல் 18 வய–துக–
குட–�டை சிைார்–களுககு 
தடுப்–பூசி ர�ாைப்–�டடு வரு–
கி–ைது. ரமலும் தகு–தி–யுள்ை 
சுகா–தா–ேப் �ணி–யா–ைர்–கள், 
முன்–க–ைப் �ணி–யா–ைர்–கள் 
மற்–றும் இளண ரநாயு–ைன் 
உள்ை 60 வய–துககு ரமற்–
�டை முதி–ரயார்–களுககு 
பூஸ–ைர் தவளண தடுப்–பூ–
சி–யும் பசலுத்–தப்–�–டு–கி–ைது. 
எனரவ தகு–தி–யுள்ை மற்–
றும் இது–வளே தடுப்–பூசி 
ர�ாட–டுக பகாள்–ைா–த–வர்–
கள் இநத முகா–மில் தடுப்–
பூசி ர�ாட–டுக பகாள்–ை–
ைாம் என்று மருத்–து–வம் 
மற்–றும் மக–கள் நல்–வாழ்–வுத்–
துளை பதரி–வித்–துள்–ைது.

த�ல்�ருவத்தூர அருதக விபத்து

தைன்சன தபண், வாலிபர் ைாவு 
மது–ராந்–த–கம், ஜனை.29-

பசன்ளன, திருச்சி ரதசிய 
பநடுஞ்–சா–ளை–யில் ரமல்–ம–
ரு–வத்–தூர் அருரக நைநத 
வி�த்–தில் பசன்–ளனளய 
ரசர்நத ப�ண உள்–�ை 2 
ர�ர் �லி–யா–னார்–கள்.

கை –லூளே ரசர்ந –த –
வர் ரவலுச்–சாமி (26) . 
பசன்–ளனளய ரசர்ந–த–வர் 
கவி–நிைா (20). இவர்–கள் 
பசன்ளன- திருச்சி ரதசிய 
பநடுஞ்–சா–ளை–யில், ரமல்–ம–
ரு–வத்–தூர் �கு–தி–யில் உள்ை 
மது–ோந–த –கம் புை–வ–ழிச்–
சாளை வழி–யாக இன்று அதி–
காளை ள�க–கில் பசன்ளன 
ரநாககி பசன்–ை–னர். அப்–
ர�ாது அவர்–க–ைது ள�க 
மீது ஒரு வாக–னம் ரமாதி–
விடடு நிற்–கா–மல் பசன்–று–

விட–ைது. இதில் �டு–கா–யம் 
அளைநத இேணடு ர�ரும் 
சம்–�வ இைத்–தி–ரைரய �ரி–
தா–�–மாக உயி–ரி–ழந–த–னர்.

இது – � ற்றி  தக – வல் 
கிளைத்–த–தும் மது–ோந–த–கம் 
ர�ாலீ–சார் சம்–�வ இைத்–
துககு பசன்று சை–ைங்–களை 
மீடடு பிரேத �ரி–ரசா–த–
ளனக–காக மது–ோந–த–கம் 
அேசு மருத்–து–வ–ம–ளனககு 
அனுப் –பி –ளவத் – த –னர் . 
வி�த்–தில் இைந–த–வர்–க–ளின் 
பசல்–ர�ா–னில் உள்ை நம்–
�ர்–களை ளவத்து உை–வி–
னர்–களுககு ர�ாலீ–சார் 
தக–வல் பகாடுத்–துள்–ை–னர். 
இது–கு–றித்து மது–ோந–த–கம் 
ர�ாலீ–சார் வழக–குப்–�–திவு 
பசய்து விசா–ரித்து வரு–
கின்–ை–னர்.

திரு–வள்–ளூர் வீர–ரா–கவ சபரு–மாள் ககாயில் பிர–கமாற்–ெ–வத்த முன–னிட்டு இனறு கருட 
வாக–னைத–தில் உற்–ெ–வர் எழுந்–த–ருளி பக்–தர்–களுக்கு காட்–சி–ய–ளித–தார்.

உத–தண்–டி–யில் ் ெக்–கிள் பய–ணம் செய்–யும் முதல்–வர் மு.க.ஸடா–லின.

நகரபுை உள்ளாட்சி தேரேல்

விஜய் மககள் இயககம் 
ஆதலாசளன

சென்னை, ஜனை.29- 
கைநத ஆணடு நளை–ப�ற்ை ஊேக 
உள்–ைாடசி ரதர்–த–லில் விஜய் 
மக–கள் இயக–கம் அளமப்ள� 
ரசர்நத 169 ர�ர் ர�ாட–டி–யிட–
ை–னர். இதில் 110 ர�ர் பவற்றி 
ப�ற்–ை–னர். இந–நி–ளை–யில் நகர்–புை 
உள்–ைாடசி ரதர்–தல் பிப்–ே–வரி 
19ம் ரததி நளை–ப�ை உள்–ைது. 
இதி–லும் மக–கள் இயக–கத்–தி–னர் 
ர�ாட–டி–யிை விஜய் அனு–மதி 
வழங்–கி–னார். இளத–ய–டுத்து மக–
கள் இயக–கத்–தின் ப�ாதுச்–பச–ய–
ைா–ைர் புஸஸி ஆனநத் தளை–ளம–
யில் அளமப்–பி–னர் இன்று காளை 
ஆரைா–ச–ளன–யில் ஈடு–�ட–ை–னர். 
பசன்ளன �ளன–யூ–ரி–லுள்ை விஜய்–
யின் அலு–வ–ை–கத்–தில் இநத ஆரைா–
சளன கூட–ைம் நளை–ப�ற்–ைது. 
அப்–ர�ாது, எத்–தளன இைங்–க–
ளில் ர�ாட–டி–யி–டு–வது, யார் யார் 
ரதர்–த–லில் நிற்–�து, எநத வளக–யில் 
பிே–சா–ேத்–தில் ஈடு–�–டு–வது என்–�து 
குறித்து கூட–ைத்–தில் ஆரைா–சிக–கப்–
�ட–ைது. ரதர்தலுககு ஆடரைா 
சின்னம் மககள் இயககம் சார்பில் 
ரகடகப்�டைது. ஆனால் ரதர்தல் 
ஆளணயம் சின்னம் ஒதுககீடு 
பசய்ய மறுத்துவிடைது.

ராம் வீட்டுவசதி நிதி லிமிடெட்
பதிவு அலுவலகம்: அலுவலக எண் 123, அஙகப்ப நாயககன் 
தெரு, தென்்னை - 600001,கிளை அலுவலகம்:- எண் 13, 3வது 
ெளம், மீனைாட்சி டவர்ஸ், ராஜமன்னைார் தெரு, தென்்னை-600017, 
இளையதைம்: www.shriramhousing.in

அடெயாளப்பூரவ சுவாதீன அறிவிப்பு
இவவாறிருகக, கீழே ்கதயாப்பமிட்டவர் ராம் வீட்டுவெதி நிதி லிமிதடடின் 
(SHFL) அதிகாரபபூர்வ அதிகாரியாக இருககிற்படியால் ்பத்திரமயமாககல் மற்றும் 
நிதிச் தொத்துக்ள மறுசீர்மத்ெல் ழமலும் கடனீட்டுச் தொத்து மீொனை உரி்ம 
அமலாககம் ெட்டம், 2002 (ழமற்கூறிய ெட்டம்) விதிகளின் கீழ் ழமலும் கடனீட்டுச் 
தொத்து உரி்ம (அமலாககம்) விதிகள், 2002 (ழமற்கூறிய விதிகள்) இன் விதி 3 
உடன் ழமற்கூறிய ெட்டத்தின் பிரிவு 13(12) கீழ் ெமககுள்ள அதிகாரத்்ெப ்பயன்்படுத்தி 
கீழே அட்டவ்ையில் விவரஙகள் குறிபபிட்டுள்ள கடன்ொரர்களுககு ழகாரிக்க 
அறிவிபபுகள் வேஙகி ழமற்கூறிய ழகாரிக்க அறிவிபபுகளில் குறிபபிட்டுள்ள 
தொ்க்ய திருபபிச் தெலுத்துமாறு ழகாரியிருநொர். கடன்ொரர்கள் தொ்க்ய 
திருபபிச் தெலுத்ெத் ெவறியுள்ளனைர், இென்மூலம் கடன்ொரர்கள் மற்றும் த்பாதுவாக 
த்பாதுமககளுககு வேஙகப்படும் அறிவிப்பாவது கீழே ்கதயாப்பமிட்டவர் ழமற்கூறிய 
விதிகளின் விதி 8 உடன் ழமற்கூறிய ெட்டத்தின் பிரிவு 13(4) கீழ் அவருககுள்ள 
அதிகாரத்்ெப ்பயன்்படுத்தி இஙழக கீழே விவரிககப்பட்ட தொத்தி்னை, இநத 27 ஆம் 
தததி ஜனவரி, 2022 நாளில் அ்டயாளபபூர்வ சுவாதீனைம் தெய்துள்ளார்.
கடன்ொரருககு குறிபபிட்டும் த்பாதுமககளுககு த்பாதுவாகவும் இென்மூலம் 
எச்ெரிககப்படுவொவது தொத்துடன் நடவடிக்க ழமற்தகாள்ள ழவண்டாம் ழமலும் 
தொத்துடனைானை அ்னைத்து நடவடிக்ககளும் இஙழக கீழே குறிபபிட்ட தொ்கககாக 
அெற்குரிய வட்டியுடன் ராம் வீட்டுவெதி நிதி லிமிதடடின் வசூலுககு உட்்படும்.

கடன்தாரர் பெயர் 
 மற்றும் முகவரி ப�தாத்து விவரம்

திருமதி உமதா
க/பெ. ரமமஷ் குமதார் D,
எண் 144/36, ெதார்த்்�தாரதி 
ப்ரு, சின்ன ம�ககதாடு, 
மணலி, ப�ன்்ன-600 068

மமலும்:
திருமதி உமதா
க/பெ. ரமமஷ் குமதார் D,
எண் 49, பெருமதாள் 
மகதாயில் ப்ரு, மதுர 
ெல்ஜியம்ெதா்ையம், சின்ன 
ம�ககதாடு, ப�ன்்ன 600 
068

திரு. ரமமஷ் குமதார் D
்/பெ. ம்வரதாஜன
எண் 144/36, ெதார்த்்�தாரதி 
ப்ரு, சின்ன ம�ககதாடு, 
மணலி, ப�ன்்ன-600 068

மமலும்:
திரு. ரமமஷ் குமதார் D
்/பெ. ம்வரதாஜன
எண் 49, பெருமதாள் 
மகதாயில் ப்ரு, மதுர 
ெல்ஜியம்ெதா்ையம், சின்ன 
ம�ககதாடு, ப�ன்்ன-600 
068

மமலும்:
திரு. ரமமஷ் குமதார் D
்/பெ. ம்வரதாஜன
ஏர்லிப்ட் கனபடய்னர் ்ைன, 
சுக்ஙம் 3w09, பூந்மல்லி 
பெடுஞ�தா்ை, கீழப்ெதாககம், 
ப�ன்்ன-600 010

மகதாரிக்க 
அறிவிப்பினெடி 
நிலு்வத்ப்தா்க

கடன் கைககு 

எண் SHLHCHNI 

0000404 

ழமற்ழகாளில் 

10.09.2019 

ழெதியன்று 

₹8,25,239/- (ரூ்பாய் 

எட்டு லட்ெத்து 

இரு்பத்்ெநது 

ஆயிரத்து 

இருநூற்று 

முப்பத்தொன்்பது 

மட்டும்)

பைமாஷ் எண் 354, 356B, 
356C, ைபைய சர்வே எண் 13/5 
ைபைய ைட்ா எண் 221 புதிய 
ைட்ா எண் 1913 ைட்ாபைடி 
புதிய ச ர்வே எண்்கள் 
13/5A, 13/17 அமைத்தூர 
வே ட ் ம ,  தி ருவேள்ளூ ர 
மாவேட்த்தில் அ்ங்கிய, 
எண் 49, சின்ன ்சக்காடு 
கிராமத்தில் அபமந்துள்்ள 
பைருமாள் ்்காவில் பெரு, 
மதுர ைல்ஜியமைாப்ளயத்தில் 
அபமந்துள்்ள ்காலி நிலத்தின 
அப்னத்து துண்டு மற்றும 
ைகுதி. எல்பல்கள்
வே்ககில்: 16 அடி சாபல
பெற்கில்: திரு. G. ் ச்கருககு 
பசாந்ெமா்ன பசாத்து
கிைககில்: ்காலி நிலம
்மற்கில்: திரு. பசயது 
ஹபிபுல்லாவுககு பசாந்ெமா்ன 
பசாத்து
விஸ்தீரணம.
கிைககிலிருந்து ்மற்்கா்க 
வே்ககுப ைக்கம: 17 அடி
கிைககிலிருந்து ்மற்்கா்க 
பெற்குப ைக்கம: 16 அடி
வே்ககிலிருந்து பெற்்கா்க 
கிைககுப ைக்கம: 40 அடி
வே்ககிலிருந்து பெற்்கா்க 
்மற்குப ைக்கம: 40 அடி
அப்னத்தும விஸ்தீரணம 
61.33 ச.மீட்ர அல்லது 
660 சதுரடி திருபவோற்றியூர 
சார-ைதிவு மாவேட்ம மற்றும 
வே்ககு பசனப்ன ைதிவு 
மாவேட்த்திற்குள்.

கடனீட்டுச் தொத்துக்ள மீட்்பெற்கு கால அவகாெம் கி்டககபத்பறுெல் குறித்ெ 
ெட்டத்தின் பிரிவு 13 இன் உட்-பிரிவு (8) விதிகள் கடன்ொரர் கவனைத்திற்கு 
தகாண்டுவரப்படுகின்றனை.
இடம்: தென்்னை
நாள்: 27.01.2022

ஒம்/- அதிகாரப்பூரவ அதிகாரி
ராம் வீட்டுவசதி நிதி லிமிடெட்


