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��ெட��, ஜன.25-
ெகாேரானா 'ழைல க+/0� 

ெகா13 ப6ெஜ6 7தலாவ� 
:6ட/ெதாட;� ெவ<ேவ= 
ேநர?க@� மBகளைவDE, 
ம ா F ல ? க ள ை வ D E 
:3GHறன.

வ+Gற 31-Lேத0 
நடM� ஆ13 ப6ெஜ6 
:6ட/ெதாடO ெதாட?PGற�. 
இ0�, ெகாேரானா 
வRகா63 ெநS7ைறகைள 
THபU=EVதமாக மBகளைவ 
DE, மாFல?களைவDE தலா 
5 மW ேநர/�BP ெவ<ேவ= 
ேநர?க@� :3E எH= 
அSVBகMப6Z+BGற�.

ம/0ய ப6ெஜ6 
சமOMTBகMப3E TMரவ; 
1Lேத0 அH= காைல 11 
மWBP மBகளைவ :3E. 
TMரவ; 2Lேத0]� இ+L�, 
ப6ெஜ6 :6ட/ெதாட;H 
7தலாவ� பP0 7ZவைடDE 
11Lேத0 வைர, TUபக� 4 
மW 7த� இர_ 9 மW வைர 
மBகளைவ :3E.

தUேபாைதய ெகாேரானா 

'ழைல க+/0�ெகா13, 
மBகளைவ நைடெப=Eேபா�, 
மBகளைவ மU=E 
மாFல?களைவ அைறகaE, 
அவUSH ேகல;கaE 
உ=MTனOகc அமOவதUP 
பயHப3/தMப3E எH= 
மBகளைவ ெசd0BPSMT� 
ெத;VBகMப63cள�.

ப6ெஜ6 :6ட/ெதாடO 
7தலாவ� பP0Bகான 
மாFல?களைவ ேநரE 
இHeE 7ைறMபZ 
அ S V B க M ப ட V � ை ல . 
ஆனா� காைல 9 மW 
7த� TUபக� 2 மW வைர 
மாFல?களைவ :டB:3E 
எH= :றMப3Gற�.

இEமாதE 31-Lேத0, இ+ 
அைவக@H :63B:6ட/0� 
ஜனா0ப0 ராEநா/ ேகாVL/ 
உைரயாU=வாO.

ப6ெஜ6 :6ட/ெதாட;H 
2-வ� பP0, மாOf 14-Lேத0 
7த� ஏMர� 8-Lேத0 வைர 
நைடெப=E. ஆனா� அதUகான 
இ+ அைவ ேநர?கaE இHeE 
அSVBகMபடV�ைல. 

கவ�ன� மா!ைக#$ 
%&யர) *ன +,-. 
/க012 ஒ4*ைவ56

ெசHைன, ஜன.25-
தiழக கவOனO மா@ைக சாOT� ேநU= 

ெவ@]டMப6ட ெசd0BPSMT� :S 
இ+Mபதாவ�:-

G1Z ராkபவl� 26-Lேத0 அH= V+L� 
உபச;M� Fகnfo, ெகாேரானா பரவைல 
க+/0� ெகா13 ஒ/0ைவBகMப3Gற�. 
இய��Fைல 0+ETய_டH 'nFைலBP 
ஏUப V+L� Fகnfo நட/தMப3E. 
தiழக மBகc ெகாேரானா பா�காM� 
வRகா63 ெநS7ைறகைளDE, அரoH 
அS_=/த�கைளDE தவறாம� கைடTZBக 
ேவ13E எH= கவOனO ஆO.எH.ரV 
வ�D=/0 உcளாO.

இ<வா= அ0� :றMப63cள�.

ெசHைன, ஜன.25-
எE.T.T.எq., T.Z.எq. ேபாHற 

இளFைல ம+/�வ பZM�கaBகான 
தரவ;ைச ப6Zயைல அைமfசO 
மா.rMTரமWயH ேநU= 
ெவ@]6டாO. இLத பZM�க@� 
ேச+வதUகான கலLதாd_ நாைள 
ம=0னE (VயாழBGழைம) 
ெதாட?PGற�.

நா3 7uவ�E ‘v6’ ேதO_ 
ம0Mெப1 அZMபைட]� ம+/�வ 
பZM�க@� மாணவO ேசOBைக 
நைடெப=Gற�.  இLத பZMT� 
ேச+வதUகான V1ணMப?கc 
கடLத ZசEபO 19-L ேத0 ெதாட?G 
ஜனவ; 7-L ேத0 வைர ‘ஆHைலH’ 
yலE ெபறMப6டன.

ெசHைன znMபாBக/0� உcள 
ம+/�வ க�V இயBPனரக 
அ{வலக/0�, எE.T.T.எq., 
T.Z.எq. ேபாHற இளFைல 
ம+/�வ பZM�கaBகான தரவ;ைச 
ப6Zயைல ேநU= அைமfசO 
மா.rMTரமWயH ெவ@]6டாO. 
ேம{E அவO, அரr ஒ�Bz3, 
FOவாக ஒ�Bz3 T;V� 7த� 
10 இட?கைள TZ/த மாணவ–
மாணVகc ெபயO ப6ZயைலDE, 
7த� 10 இட?கைள TZ/த 
அரr பc@ மாணவ–மாணVகc 
ெபயOகைளDE ெவ@]6டாO.

அMேபா� தiழக அரoH ம+/�வE 
மU=E மBகc ந�வாn_/�ைற 
7தHைம ெசயலாளO டாBடO 
ெஜ.ராதாG+}ணH, ம+/�வ க�V 
இயBPனO டாBடO நாராயணபா�, 

ெசHைன, ஜன.25-
தiழக/0� ேநU= 30 ஆ]ர/� 

215 ேப+BP ெகாேரானா ெதாU= 
உ=0 ெசdயMப63cள�.

தiழக/0� ேநUைறய ெகாேரானா 
பா0M� PS/� ம+/�வE 
மU=E மBகc ந�வாn_/�ைற 
ெவ@]63cள ெசd0BPSMT� 
:றMப6Z+Mபதாவ�:-

தiழக/0� ேநU= �0தாக 1 
ல6ச/� 43 ஆ]ர/� 4 ேப+BP 
ெகாேரானா ப;ேசாதைன 
ெசdயMப6ட�. இ0� 17,471 
ஆ1கc, 12,744 ெப1கc 
என ெமா/தE 30 ஆ]ர/� 215 
ேப+BP �0தாக ெகாேரானா 
உ=0 ெசdயMப63cள�. இ0� 
அ0கப6சமாக ெசHைன]� 
6,296 ேப+E, ேகாைவ]� 3,786 
ேப+E, ெச?க�ப6Z� 1,742 
ேப+E பா0BகMப63cளனO. 
PைறLதப6சமாக ெபரEப~;� 107 
ேப+E, ம]லா3�ைற]� 88 ேப+E 

பா0BகMப63cளனO. தiழக/0� 
ேநU= ெவ@மாFல?க@� இ+L� 
வLத 7 ேபO உcபட 12 வய�BP6ப6ட 
1,037 PழLைதகaBPE, 60 
வய�BP ேமUப6ட 70யவOகc 
4,528 ேப+BPE ெதாU= உ=0 
ெசdயMப63cள�.

தiழக/0� இ�வைர 31 ல6ச/� 
64 ஆ]ர/� 205 ேப+BP ெதாU= 
உ=0 ெசdயMப63cள�.

அ0� 12 வய�BP உ6ப6ட 
1 ல6ச/� 18 ஆ]ர/� 627 
PழLைதகaE, 60 வய�BP 
ேமUப6ட 4 ல6ச/� 58 ஆ]ர/� 376 
70யவOகaE இடEெபU=cளனO.

 தiழக/0� ேநUைறய 
FலவரMபZ 10 ஆ]ர/� 576 
ேபO ெகாேரானா ெதாUறா� 
பா0BகMப63 ஆqப/0;க@� 
oGfைச ெபU= வ+GHறனO. இ0� 
4 ஆ]ர/� 935 ேபO ஆBoஜH வச0 
ப3Bைக ெகா1ட வாO3க@{E, 
1,136 �Vர oGfைச T;V{E 

அeம0BகMப63 oGfைச ெபU= 
வ+GHறனO.

ெகாேரானா_BP தiழக/0� அரr 
ஆqப/0;]� 21 ேப+E, தlயாO 
ஆqப/0;]� 25 ேப+E என 46 
ேபO oGfைச பலlHS ேநU= 
உ];ழL�cளனO.  தiழக/0� 
இ�வைர ெமா/தE 37 ஆ]ர/� 264 
ேபO ெகாேரானா ேநாd ெதாUறா� 
உ];ழL� உcளனO.

ெகாேரானா பா0MT� இ+L� 
ேநU= 24 ஆ]ர/� 639 ேபO 
‘ZqசாOk' ெசdயMப63cளனO. 
இ0� அ0கப6சமாக ெசHைன]� 
7,418 ேப+E, ேகாைவ]� 2,193 
ேப+E, ெச?க�ப6Z� 2,142 
ேப+E அட?PவO. இ�வைர]� 29 
ல6ச/� 20 ஆ]ர/� 457 ேபO PணE 
அைடL� உcளனO. தiழக/0� 
ெகாேரானா பா0/த 2 ல6ச/� 6 
ஆ]ர/� 484 ேபO  oGfைச]� 
உcளனO.

இ<வா= அ0� :றMப63cள�.

ெசHைன, ஜன.25-
தiழகE 7uவ�E 

Gராம சைப :6டE நட/த 
தைட V0/� தiழக அரr 
உ/தரV63cள�.

ஆ13ேதா=E PZயரr 
0னE, ேம 0னE, காL0 
ெஜயL0 மU=E rதL0ர 0னE 
என 4 நா6கc இLத :6டE 
நட/தMப3வ� வழBகE. 
ஊரா6o ஒHSய அ{வலக/0� 
இ+L� Gராம சைப 
:6ட/0UP பாOைவயாளO 
ஒ+வO ப?ேகUபாO.

ப�சாய/� தைலவO 
தைலைம]� நடBPE Gராம 
சைப :6ட/0� ப�சாய/� 
க_HoலOகaE, ஊO 
ெபா�மBகaE ப?ேகU= 
த?கள� ேகா;Bைககc 
ெதாடOபாக �Oமான?கைள 
FைறேவUS அரoH 
கவன/0UP அeMT ைவMப� 

வழBகE.
இLத Fைல]� ஊரக வளOfo 

மU=E ஊரா6o இயBPனO 
Tர�H T.நாயO அைன/� 
மாவ6ட கெலBடOகaBPE 
rUறSBைக அeMTDcளாO. 
அ0� :றMப63 இ+Mபதாவ�:-

PZயரr 0னமான 
26-Lேத0யH= (நாைள) Gராம 
சைப :6ட?கைள நட/த 
ேவ1டாE. மாFல/0� 
Fல_E ெகாேரானா ெதாUSH 
Fைல]H அZMபைட]� இLத 
உ/தர_ TறMTBகMப3Gற�.

எனேவ Gராம 
ப�சாய/�கaBP மாவ6ட 
கெலBடOகc ேதைவயான 
உ/தர_கைள TறMT/�, 
Gராம சைப :6ட?கைள 
நட/த ேவ1டாE 
எH= ேக63ெகாcள 
ேவ13E. இ<வா= அ0� 
:றMப63cள�.

ெகாேரானா ெதா"# எ%ெரா& 
ப�ெஜ� ��ட!ெதாட$%

ெவ'ேவ) ேநர!,% 
ம.களைவ, மா3ல5களைவ �67 

வ��க�� ஏ.".எ$. ப"வ�க�& த():
பழ+ேவ& -யாகராஜ� வ3456த&

ெச�ைன, ஜன.25-
வ"#க%� ஏ.'.எ). 

ப'வ"க%+ த01 பய�ப46த 
ேவ84) எ�9 அைம<ச= 
பழ?ேவ+ @யாகராஜ� 
வCD96@னா=.

தinநா3 F0 மU=E மlதவள 
ேமலா1ைம/ �ைற அைமfசO 
பழlேவ� 0யாகராஜH 
தைலைம]� ேநU= (24–L ேத0) 
தைலைமf ெசயலக/0� மாFல 
வ?GயாளO PuVH oறM� :6டE 
நைடெபUற�.   

7தலைமfச;H அS_ைர]HபZ, 
F0/�ைற அைமfசO பழlேவ� 
0யாகராஜH, அைன/� வ?Gக@H 
ஏ.Z.எE. பZவ?க@� தin 
பயHப3/தMபடேவ13E. ேம{E, 

வ?G]H உதV ைமய?கc மU=E 
ெபா�மBகaடH ெதாடOT� 
இ+BPE அ{வலOகc தin 
நHP அSL0+Bகேவ13E என 
வ�D=/0னாO.   

ப�ேவ= அரr/ 06ட?க@� 
வ?Gக@H ெசய�பா3 PS/� 
அைமfசO ஆd_ ேமUெகா1டாO. 
7He;ைம/ �ைறகaBP கடH 
வழ?PE 06ட?கைள 7ைனMபாகf 
ெசய�ப3/த ேவ13E. PSMபாக, 
ஏைழ எ@ய மாணவOகaBP 
க�VB கடH வழ?G உதVட 
ேவ13E. வ?G வச0கc  இ�லாத 
ெதாைல�ரM பP0க@�, PSMபாக 
வன மU=E பழ?PZ]னM 
பP0க@� வ?G வச0கc வழ?க 
ேவ13E என வ�D=/0னாO.   

7த� 7ைறயாக, வ+E 2022–-23–
E F0யா1ZH தiழக F0Fைல 
அSBைகBகாக வ?GயாளOகaடH 
கலLதாேலாo/�, ப;L�ைரகc 
ெபறMப6டன.   

இLத :6ட/0� F0/�ைற 
அரr :3த� தைலைமf ெசயலO 
நா.7+கானLதE, இL0யH ஓவO�q 
வ?G ேமலா1ைம இயBPநO 
பாO/தா Mர0E ெசHPMதா, இL0ய 
;சO< வ?G (ெசHைன) ம1டல 
இயBPநO எq.எE.எH.qவாi, 
F0/�ைற (ெசலVனE) அரrf 
ெசயலO V.அ+1ராd மU=E 
F0/�ைற மU=E வ?Gகைளf 
சாOLத உயO அ{வலOகc ஆGேயாO 
கலL� ெகா1டனO.   

த(ழக6-& ேந85 
30 ஆ=ர6> 215 ேபBCD ெகாேரானா

ம8!9வ: ப;:<.கான தரவ$ைச:
அைமAசB C:DரமEயG ெவHI�டாB

27–!ேத$ கல!தா() ஆர,ப, 
:3த� இயBPனO டாBடO வசLதா 
மW ஆGேயாO உடH இ+LதனO.

THனO, அைமfசO 
மா.rMTரமWயH F+பOகaBP 
அ@/த ேப6Z]� :Sயதாவ�:-

இளFைல ப6டMபZMT� 
அரr மU=E rயF0 ம+/�வ 
க�~;கaBகான ெமா/த இட?கc 
7,825. அ0� மாFல அரr மU=E 
rயF0 ம+/�வ க�~;கaBகான 
ஒ�Bz3 6 ஆ]ர/� 999. அரr 
ப� ம+/�வE மU=E rயF0 
ப� ம+/�வ க�~;கaBகான 
இட?கc 1,960. இ0� மாFல 
அரr மU=E rயF0 ப� ம+/�வ 
க�~;கaBகான ஒ�Bz3 1,930 
ஆPE.

அரr ஒ�Bz6Z� மாணவO 
ேசOBைகBP (ெபா�MT;_) ெமா/தE 
25 ஆ]ர/� 595 V1ணMப?கc 
ெபறMப6டன. இ0� 16 ஆ]ர/� 
74 மாணவOகc, 8 ஆ]ர/� 875 
மாணVகc என ெமா/தE 24 
ஆ]ர/� 949 ேப;H V1ணMப?கc 
ஏU=BெகாcளMப6டன. இ0� 
16 ஆ]ர/� 29 மாணவOகc 
மாFல அரoH பாட/06ட/0{E, 
8 ஆ]ர/� 543 மாணவOகc 
ம/0ய அரoH க�V 06ட/0H 
(o.T.எq.இ.) yலமாக_E 
பZ/தவOகc.

rயF0 க�~;க@� FOவாக 
ஒ�Bz63 இட?கaBP ெமா/தE 

15 ஆ]ர/� 259 V1ணMப?கc 
ெபறMப6டன. இ0� 14 
ஆ]ர/� 913 V1ணMப?கc 
ஏU=BெகாcளMப6டன. இ0� 
மாFல அரoH பாட/06ட/0H zn 
5 ஆ]ர/� 586 ேப+E, o.T.எq.இ. 
பாட/06ட/0H zn 7 ஆ]ர/� 106 
ேப+E பZ/தவOகc.

ம+/�வ பZMT� மாU=/0றனா@ 
மாணவOகaBP வ+Gற 27-

L ேத0DE (நாைள ம=0னE), 
28, 29-L ேத0க@� 7.5 சத�த 
இடஒ�Bz3 அZMபைட]லான 
அரr பc@ மாணவOகaBகான 
கலLதாd_E நைடெபற உcள�. 
ெபா�MT;Vன+Bகான கலLதாd_ 
30-L ேத0 7த� ‘ஆH-ைலH’ 
(www.tnhealth.tn.gov.in, https://
tnmedicalselection.net) yலE 
ெதாட?G நைடெபற உcள�. 
‘ஆHைலH’ கலLதாdV� 
ப?ேகUப� எMபZ எHப� 
PS/� மாணவ–மாணVக@H 
சLேதக?கைள �OMபதUP வRகா63 
ெநS7ைறகc அட?Gய �Zேயா 
ப0_ தயா;BகMப63 இ+BGற�. 
இ� VைரV� ெவ@]டMப3E.

இLத வRகா63 ெநS7ைற கைள 
பZ/� மாணவOகc கலLதாdV� 
கலL�ெகாcளலாE. ஓமL�ராO அரr 
பHேனாBP ஆqப/0; வளாக/0� 
இLத கலLதாd_ நைடெப=E.

இ<வா= அவO :SனாO.

ெகாேரானா பரவ& காரணமாக நாைள
�ராம சைப LMட$ நட6த த(ழக அரP தைட

ெச3ைன -– 600 125, மண=பா>க, , ?வA  BC காலD, 3வF Gரதான 
சாைல மைன எI .6-K  வL>M,  $N.லOP  ேமாக3  ஓஜா ஆSய எனF 
கUL>காரA  ெத?B=பதாவF,
ேமVபW எனF கUL>காரA  ேகாய,XPYA  மாவUட, , ேகாய,XPYA  
தா[>கா, வடவ\] Sராமம, சAேவ எI . 514/1B1 மVa,  சAேவ எI . 
515/1-K  அைம!F\ள மைன எI .50 எ3ற ெசாP$VM ெசா!த>காரA  
ஆவாA . ேமVபW ெசாPைத எனF கUL>காரA  27.11.1992 ேத$fUட 
ேகாய,XPYA  இைண 2 சாA  ப$வாளA  அ[வலகP$K  ப$ய=பUட 
ஆவண எI . 1702/1992 ெகாIட B>Sைரய பP$ர,  hல,  Sைரய,  
ெபறறாA .
ேமVபW பP$ரPைத எனF கUL>காரA  தனF iUWK  ைவP$N!தாA . 
ேமVபW ஆவண,   2015–-,  ஆIj Wச,பA  மாத,  நட!த 
ெவ\ள=ெபN>SK  காணாமK  ேபானF.
ஆகேவ இ!த ெபாF அlB=X hல,  ெபாFம>கைள 
ேகUj>ெகா\வதாவF ேமVபW ஆவணPைத யாராவF 
கIடெடjPதாேலா அKலF ைவP$N!தாேலா அWfVகIட 
mகவ?>ேகா அKலF எனF கUL>காரN>ேகா இ!த அlB=X கIட 15 
$னnகo>M\  ெத?ய=பjPதேவIWயF.

T.S.G. ேசகA 
வழ>கlஞA

ைசைத வழ>கlஞAக\  சnக, , ைசைத u$ம3ற வளாக, 
ைசதா=ேபUைட ெச3ைன - 600 015.

ைகேபL :94440 80633
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@&-த 
காலா?A

@&-த ஒBப. 
மாதDகE

@&-த 
காலா?A

@&-த 
ஆ?A

@&-த 
காலா?A

@&-த ஒBப. 
மாதDகE

@&-த 
காலா?A

@&-த 
ஆ?A

31.12.2021
தK<ைக

ெசNயாத.

31.12.2021
தK<ைக

ெசNயாத.

31.12.2020
தK<ைக

ெசNயாத.

31.03.2021
தK<ைக
ெசNத.

31.12.2021
தK<ைக

ெசNயாத.

31.12.2021
தK<ைக

ெசNயாத.

31.12.2020
தK<ைக

ெசNயாத.

31.03.2021
தK<ைக
ெசNத.

1     4,828 14,174 4,438 17,420 4,828 14,174 4,438 17,420

2   
(,  /   )

923 2,199 989 3,278 923 2,199 989 3,278

3     
( /   )

923 2,199 989 3,278 923 2,199 989 3,278

4     
( /   )

681 1,622 728 2,487 681 1,622 728 2,487

5     (  ( 
)     ( ) )

718 1,639 787 2,394 724 1,647 793 2,406

6    271 271 253 253 271 271 253 253

7 இN=Xக\ (மaம$={Uj இN=X unகலாக) 25,040 25,040 20,694 21,315 25,197 25,197 20,841 21,464

8 பP$ரnக]3 G}~ய, கண>M 5,662 5,662 3,201 3,201 ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF

9 �கர ம$=X 25,283 25,283 20,920 21,541 ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF

10 ெச[Pத=பUட கட3 hலதன,/ �[ைவfK உ\ள கட3 ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF

11 �[ைவfK உ\ள �Uெடj>க>�Wய m3�?ைம= பnMக\ இKைல இKைல இKைல இKைல ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF

12 கட3 பnM BSத, 4.45 4.45 4.60 4.92 ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF

13    (    ) 
( `10/–) 
(ெதாடN, மVa, �aPத=பUட ெசயKபாjகo>M)
 (`)
 (`)

25.26
25.26

61.26
61.26

29.54  
29.54

100.97
100.97

25.59 
25.59

61.57
61.57

29.80
29.80

101.44
101.44

14 hலதன �UX இN=X 54 54 54 54 ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF

15 கட3 பP$ர �UX இN=X 921 921 610 921 ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF

16 கட3 ேசைவ கவேர� BSத, ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF

17 வUW ேசைவ கவேர� BSத, ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF ெபாN!தாF

:
 ( கUj=பாjக\   ) B$க]3,  33 மVa, 523  ேமVகIட         . ெசG (பUWயK 
கUj=பாjக\ மVa, ெவ]�Uj ேதைவக\) B$ 52(4) இK Ml=Gட=பUj\ள Gற வ? உN=பWக\ ெதாடAபான ெதாடAXைடய ெவ]=பாjக]3பW, காலாIj>கான �$�ைல      
 www.bseindia.com, www.nseindia.com     www.stfc.in  .

&சOப� 31, 20-21$ @&-த காலா?A மRSO ஒBப. மாதDகT<கான தK<ைக ெசNய5படாத /*/ைல @&VகE ),<கO

அைசயா ெசா4.<கE +Rபைன<கான +Rபைன அX+56
கட�Uj� ெசாPF>கைள ெரா>கமா>MதK மVa, �$ ெசாPF>கைள  �ரைமPதK மVa, கட�Uj� ெசாPF �தான 
உ?ைம அமலா>க சUட, 2002 மVa, கட�Uj� ெசாPF �தான உ?ைம (அமலா>க,) B$ 2002 B$ 8(5) மVa, 
B$ 9(1)–3��  அைசயா ெசாPF>கைள BVபைன ெச(ய இ–ஏல BVபைன  அlB=X
ேகZட$ ப�[\ ]^ெட\ உடB 28.12.2016 அ3a ெச(F ெகாIட ஒ=ப!தP$3பW ேகாட> ம�!$ரா ேபn> 
O~ெடUWVM கடைன ஒF>SC\ளF. ஈjெபVற கட3 அ]PதவAக]ட, அடமான, ைவ>க=பUj\ள 
�ேழ Bவ?>க=பUj\ள அைசயா ெசாPF>க\ ேகாட> ம�!$ரா ேபn> O~ெடUW3  அn�க?>க=பUட 
அ$கா?யாK �வா�ன, ெச(ய=பUடF எ3a ெபாFம>கo>M ெபாFவாக), மVa, கட3தாரA(க\) மVa, 
உPதரவாததாரA(க\)>M Ml=பாக), இ!த அlB=X hல, ெத?B>க=பjSறF. ஈjெபVற கட3தாரரான 
ேகாட> ம�!$ரா ேபn> O~ெடUWVM *,. 2வ%மா� ஆ�., த/ெப. @4.சா^ ரDகசா^, *,ம*. எ[. 
கா�4*ைக ெச$+, க/ெப. *,. 2வ%மா� ஆ�., ஆSேயாA கட3 கண>M எI 3251033�� 21.01.2022 அ3a 
வைர ெச[Pத ேவIWய பா>SP ெதாைக �.47,57,581/– (�பா( நாVபP$ேய� லUசPF ஐ,பP$ேயழாfரPF 
ஐ�Va எIபPெதா3a மUj,) மVa, $N,ப ெச[PF, நா\ வைரfK ெபாN!த>�Wய ஒ=ப!த வUW 
ஆSயவVைற $N,ப ெபaவதVகாக ஈjெபVற கட3 அ]PதவAக]ட, உnகளாK அடமான, ைவ>க=பUj\ள 
�ேழ Bவ?>க=பUj\ள அைசயா ெசாPF>க\ அைவ ‘‘எnM எ=பW உ\ளேதா அ=பWேய’’ எ3ற அW=பைடfK 
18.02.2022 அ3a பகK 12.00 ம� mதK 1.00 ம� வைர 5 �~ட வர,பVற uUW=GK BVபைன ெச(ய=பj,. 
%ைற-தப\ச +ைல: c.45,00,000/– (cபாN நாRப4ைத-. ல\சO ம\AO) மVa, m3ைவ=XP ெதாைக 
�.4,50,000/– (�பா( நா3M லUசPF ஐ,பதாfர, மUj,). ேகஒ(L உட3 m3ைவ=XP ெதாைகைய சமA=G>க 
ேவIWய கைடL நா\ 17.02.2022 அ3a மாைல 7.00 ம� (இ!$ய ேநர=பW) வைர.
ெசா4*B +வரO:   600 039, ,     ,  .252 ( 
.252),  800       800     
        .19–10–234     
    ,     .03–035–1297,   
.766 , ...766 ,     , ,  ,  
–  ,  ,   :  16  ,  5  , 
  .251    .253.  :   2  : 20 
,    : 40 .    ,    
 ,      .  சUட= G?) 13–3 உப G?) 8–3 ��, 
கால அவகாச, உ\ளதாK ஈjெபVற ஆy$கைள �Uj> ெகா\ள கட3தாரAகo>M அைழ=X Bj>க=பjSறF. 
எ!தெவாN காரணP$Vகாக), இnM $Uட~ட=பUட ஏல, ேதாKBCVறாK, ஈjெபVற கட3 வழnSயவA, 
பாFகா=X நல3 கN$ தDயாA ஒ=ப!தP$3 hல, BVபைன ெச(யலா, எ3a ெபாFம>கo>M ெபாFவாக), 
கட3தாரAகo>M Ml=பாக), இத3hல, ெத?B>க=பjSறF.  
BVபைன ெச(ய=பட உ\ள ெசாPF>க\ MlPF ஏேத�, ச!ேதகnக\/ேதைவக\ இN=G3 
அF MlPF ஏலதாரAக\ *,. +ஜN %மா� ேமனB (+91 9940572248), *,. ராேஜ-த� தாnயா 
(+91 8448264515),  மRSO  *,. p�யா ெபqயசா^ (+91 9600222111) ஆSேயாைர ெதாடAX ெகா\ளலா,. 
BVபைன>கான B?வான B$க\ மVa, �ப!தைனகo>M ேகாட> மஹ!$ரா ேபn> O~ெடU இைணயதள,  
www.kotak.comK அ]>க=பUj\ள On HTTPS://WWW.KOTAK.COM/EN/BANK–AUCTIONS.HTML and/or on HTTPS://
BANKAUCTIONS.IN–K பாAைவfடலா,.

இட� :  ெச�ைன  ஒ$ப�/– அ'(க*+க$ப,ட அ-கா*
ேத-  :  25–01–2022  ேகாட+ ம78-ரா ேப'+ ;<ெட,

ேகாட< மn-*ரா ேபD< ]^ெட\
ஆBைலB rலO இ –ஏல @ைற#$  ஆ[* +Rபைன

ப*V அtவலகO: 27BKC, C 27, G – Zளா<, ப-4ரா %�லா காO5ள<[, ப-4ரா (z), @Oைப, மகாரா{&ரா, 

ZBேகாA – 400 051, zைள அtவலகO: ேகாட< மn-*ரா ேபD< ]^ெட\, எ?. 185, 2வ. தளO, 

மV?\ ேராA, அ?ணா சாைல, ெசBைன–600 006. (இ-*யா ேகேர| மz-*ரா ேஷாcO அA4.)

ஐWஎ=L O~ெடU
CIN: L65191TN1997PLC037415    email: info@idfc.com,  Website: www.idfc.com

ப$) அ[வலக,: 4வF மாW, ேகGடK டவA, 555, அIணா சாைல, $NBக MWfN=X, ேதனா,ேபUைட, 
ெச3ைன 600 018 ெதாைலேபL எI: + 91 44 4564 4000.  ேப>y: + 91 44 4564 4022 

காAெபாேரU அ[வலக,: 906/907, 9வF மாW, எ,பL ெச3டA, ஜ,னாலாK பஜா� சாைல,
ந?ம3 பாfIU, m,ைப 400 021. ெதாைலேபL எI: +91 22 4222 2000; ேப>y : +91 22 2654 0354

அlB=X
2015, வNடP$ய ெச>³?U´y அIj எ>ேசµ ேபாAj ஆ= இ!$யா (பUWயK கUj=பாjக\ 
மVa, ெவ]�j ேதைவக\) B$க\, B$ 29(1) மVa, B$ 47 (1) (ஏ) ஆSயவVl3பW 
ஐWஎ=L O~ெடUW3 160வF இய>MனAக\ M� �Uட, ெவ>?+@ழைம, C$ரவ* 11, 2022 
அ3a m,ைபfK இதர அ[வKகo>M இைடேய ��>கIடவVைற ப?�OPF மVa, ப$) 
ெச(F அn�க?>க நைடெபa, எ3a இத3 hல, அlB>க=பjSறF.
a. Wச,பA 31, 2021–K mW!த காலாIj மVa, ஒ3பF மாதnகo>கான த�>ைக ெச(ய=படாத 
�$�ைல mW)க\ (த�>ைகயாளAக]3 வைரயa>க=பUட ம$=பா()>M உUபUடF) 
ேமVெசா3ன �Uட அlB=X க,ெபDf3 இைணய தள, www.idfc.com மVa,  ேநஷனK yடா> 
எ>ேசµ ஆ= இ!$யா O~ெடUW3 இைணயதள, www.nseindia.com மVa, Gஎyஇ O~ெடUW3 
இைணய தள, www.bseindia.com ஆSயவVlK Sைட>M,.

ஐEஎ$G ;<ெட,H+காக
ஒ$ப�/-

இட,: m,ைப  மேக8-ரா N. ஷா
ேத$ : ஜனவ? 24, 2022  க,ெபD ெசயலாளA


