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ப�ொறுப�ல்ல: இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள 
வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில் 
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான 
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள 
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர் 
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின் 
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும் 
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல். 
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச் 
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும் 
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும் ்பட்ெததில், இந்தச் செய்தித 
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர், 
்பதிப்பதா்ளர், அச்சிடுபவதார், ஆசிரியர், இயககுநர்்கள, ஊழியர் 
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப 
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.

்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு 
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.
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9773001174 எண்ணுக்கு அனுப்பேவும்.
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கந்தசுவாமி ககாயில் சநநிதி த்தருவில் இருந்த இரும்பு தூணகள் அகற்றம் 
 �திருப்போரூர்

திருப்போரூர் கந்தசுவோமி ் கோயில் 
சநநிதி த்தருவில் வவககபபட்டிருந்த 
்ேற்கூவையின் இரும்பு தூணகள், 
அகற்்றபபட்்ட்தோல் பக்தர்கள் 
ேகிழ்ச்சியவ்டந்தனர்.

தசஙகல்பட்டு ேோவட்்டம், 
திருப்போரூர் நகைப பகுதியில் 
பிைசித்திப தபற்்ற கந்தசுவோமி 
்கோயில் அவேநதுள்்ளது. 
இக்கோயிலின், ைோஜ்கோபுைத்தின் 
முகபபு பகுதியில் உள்்ள 16 கோல் 
ேண்டபத்தின் எதி்ை சுேோர் 100 
மீட்்டர் த்தோவைவுககு ்ேற்கூவை 

அவேககபபட்டிருந்தது. இந்த ் ேற் 
கூவையோல் ைோஜ்கோபுைம் ேற்றும் 
16 கோல் ேண்டபம் ேவ்றககபபடு 
வ்தோக புகோர் எழுந்த்தோல், அ்ற நிவை 
யத் துவ்ற அவேச்சர் ்சகர்போபு 
உத்்தைவின்்பரில் ்ேற்கூவை 
அகற்்றபபட்்டது.

்ேற்கூவைவயத் ்தோஙகி 
நின்்ற கனேோன இரும்பு தூண 
கள் அவனத்தும் சநநிதி த்தருவில் 
சோவையின் நடு்வ வவககபபட்டிருந 
்தன. க்டந்த ஒரு ேோ்தத்துககும் 
்ேைோக சோவையில் இருந்த இரும்பு 
தூணக்ளோல் பக்தர்கள் சிைேத்து்டன் 

்கோயிலுககு தசல்ை ்வணடிய 
நிவை ஏற்பட்்டது. அ்தனோல், 
இரும்பு தூணகவ்ள உ்டனடியோக 

்பரூைோட்சி நிர்வோகத்தினர் அகற்்ற 
்வணடும் என பக்தர்கள் ் கோரிகவக 
விடுத்்தனர். இதுத்தோ்டர்போக, 
‘இநது ்தமிழ்’  நோளி்தழில் க்டந்த 
தசப.29-ம் ்்ததி தசய்தி தவளி 
யி்டபபட்்டது.

இவ்தயடுத்து, திருப்போரூர் 
்பரூைோட்சி நிர்வோக அதிகோரிகள் 
சநநிதி த்தருவில் பக்தர்களுககு 
இவ்டயூ்றோக இருந்த இரும்பு 
தூணகவ்ள ைோட்ச்த கி்ைன் மூைம் 
அகற்றினர். பக்தர்கள் சிைேமின்றி 
்கோயிலுககு தசல்ை வசதி ஏற்பட்்ட 
்தோல் ேகிழ்ச்சியவ்டந்தனர்.

மகள் கா்தல் திருமணம் தசய்த்தால் 
்தாய - ்தந்்த ்தறதகா் ை

 �திருவள்ளூர்
திருவள்ளூர் ேோவட்்டம், ஊத்துக்கோட்வ்ட அரு்க உள்்ள முககைம்போககம் 
ஊைோட்சிககு உட்பட்்ட ேோம்்படு கிைோேத்வ்தச் ் சர்ந்தவர் ்தோேவைச்தசல்வன் (60). 
இவைது ேவனவி சை்ளோ(55), ேகள்  அர்ச்சனோ(28). இநநிவையில், பல் ேருத்துவம் 
படித்்த அர்ச்சனோ, க்டந்த ஒரு வோைத்துககு முன்பு 
தபற்்்றோரின் விருபபத்துககு ேோ்றோக, ஏற்தகன்வ 
இரு திருேணம் தசய்்த 35 வயது இவ்ளஞவை  
கோ்தலித்து திருேணம் தசய்துதகோணடுள்்ளோர்.

இ்தனோல் வருத்்தேவ்டந்த சை்ளோ, ் நற்று கோவை, 
வீட்டில் உள்்ள மின் விசிறியில் தூககிட்டு ்தற்தகோவை 
தசய்து தகோணடுள்்ளோர். இவ்த ்தோஙக முடியோேல், 
்தோேவைச்தசல்வன் கவ்ளகதகோல்லி ேருநவ்த அருநதி 
யுள்்ளோர்.  அககம்பககத்தினர் ்தோேவைச்தசல்வவன 
தவஙகலில் உள்்ள ்தனியோர் ேருத்துவேவனககு 
தகோணடு தசன்்றனர். இருபபினும் சிகிச்வச 
பைனின்றி அவர் உயிரிழந்தோர். இதுகுறித்து, ஊத்துக 
்கோட்வ்ட ்போலீஸோர் விசோரித்து வருகின்்றனர்.

அரசியல் கட்சிகள், சஙகஙகள், சமூக அமைப்புகள், தன்னார்வ ததனாண்டு நிறு்வ்ஙகள் ைற்றும் இதர 
அமைப்புகள் தஙகளது தசய்தி அறிகமககள், நிகழ்ச்சிகள் குறிதத வி்வரஙகமள எஙகளது நனாளிதழுககு 

மின்ஞசல் ்வழியனாக அனுப்்பலனாம். மின்னஞ்சல் முகவரி: press.release@hindutamil.co.in
தசங்க, காஞ்சியில்  6  ஒன்றியஙகளுக்கு  நா் ை  2-ம்  கட்ட க்தர்தல்

 �செங்கை\கைோஞ்சி
தசஙவக, கோஞ்சி ேோவட்்டஙகளில் 
6 ஒன்றியஙகளுககு நோவ்ள 2-ம் 
கட்்டத் ்்தர்்தல் நவ்டதபறுகி்றது. 
பிைச்சோைம் ்நற்று்டன் ஓய்ந்தது.

தசஙகல்பட்டு ேோவட்்டத்தில் 
அச்சிறுபபோககம், கோட்்டோஙதகோ்ளத் 
தூர், ேதுைோந்தகம், சித்்தோமூர் ஆகிய 
4 ஒன்றியஙகளுககு இைண்டோம் 
கட்்டேோக நோவ்ள (அக. 9) ் ்தர்்தல் 
நவ்டதப்றவுள்்ளது.

கோட்்டோஙதகோ்ளத்தூர் ஒன்றியத் 
தில் 2 ேோவட்்ட கவுன்சிைர், 24 

ஒன்றிய கவுன்சிைர், 38 ஊைோட்சித் 
்தவைவர், 342 ஊைோட்சி வோர்டு 
உறுபபினர் ப்தவிகளுககு ் ்தர்்தல் 
நவ்டதபறுகி்றது. இதில் குன்ன 
வோககம் ஊைோட்சித் ்தவைவர், 10 
வோர்டு உறுபபினர்கள் ்போட்டி 
யின்றி ் ்தர்வு தசய்யபபட்டுள்்ளனர்.

இ்்த்போல் ஒன்றியக குழு உறுப 
பினர் ப்தவிககு சித்்தோமூர் ஒன்றியத் 
தில் 16, ேதுைோந்தகத்தில் 22, அச் 
சிறுபபோககத்தில் 18 இ்டஙகளுககு 
்்தர்்தல் நவ்டதபறுகி்றது.  சித்்தோமூர் 
ஒன்றியத்தில் 43 ஊைோட்சி ேன்்றத் 

்தவைவர், ேதுைோந்தகம் ஒன்றியத்தில் 
58, அச்சிறுபபோககத்தில் 59 ஊைோட்சி 
ேன்்றத் ்தவைவர் ப்தவிககும் 
்்தர்்தல் நவ்டதபறுகி்றது. 9 ேோவட்்ட 
ஊைோட்சிக குழு உறுபபினர் ப்தவிககு 
31 ்பர் ்போட்டியிடுகின்்றனர்.

கோஞ்சிபுைம் தபரும்புதூர், 
குன்்றத்தூர் ஆகிய ஒன்றியஙகளில் 
்்தர்்தல் நவ்டதபறுகி்றது. 5 ேோவட்்ட 
கவுன்சிைர் உறுபபினர் ப்தவிககு 34 
நபர்களும், 37 ஊைோட்சி ஒன்றிய 
வோர்டு உறுபபினர் ப்தவிககு 156 
நபர்களும், 100 கிைோே பஞ்சோயத்துத் 

்தவைவர் ப்தவிககு 331 நபர்களும், 
738 கிைோே பஞ்சோயத்து வோர்டு 
உறுபபினர் ப்தவிககு 2,454 நபர் 
களும் ் போட்டியிடுகின்்றனர். இந்த 
இ்டஙகளில் ்நற்று்டன் பிைச்சோைம் 
ஓய்ந்தது.

இந்த 6 ஒன்றியஙகளில்  நோவ்ள 
கோவை 7 ேணிககு த்தோ்டஙகும் வோக 
குபபதிவு ேோவை 6 ேணிககு நிவ்ற 
வவ்டயும். த்தோ்டர்நது, 12-ம் ் ்ததி 
வோககு எணணிகவக ந்டநது முடிவு 
கள் தவளியோகும் என ்்தர்்தல் 
அதிகோரிகள் த்தரிவித்்தனர்.

CHENNAI

Þîù¢ Íôñ¢ °ø¤ð¢ð£è èìù¢î£óó¢èÀè¢°ñ¢ ªð£¶õ£è ªð£¶ñè¢èÀè¢°ñ¢ Üø¤õ¤ð¢ð¶ âù¢ùªõù¢ø£ô¢, ð¤ù¢õ¼ñ¢ èíè¢°è÷¤ô¢ èìÂè¢° ßì£è Üìñ£ùñ¢ ¬õè¢èð¢ðì¢ì 
/ îé¢è ï¬èè¬÷ õ¤ø¢ðîø¢° ªð£¶ ãôñ¢ ïìî¢î àî¢«îê¤è¢èð¢ðì¢´÷¢÷¶. ï¬èè¢ èìù¢ ð£è¢è¤è¬÷ ªê½î¢¶ñ£Á HDFC «ðé¢è¢ ô¤ñ¤ªìì¢ (õé¢è¤) Üø¤õ¤ð¢¹è¬÷ 
ÜÂð¢ð¤ò «ð£¶ñ¢, ï¬èè¢ èìù¢ ªðø¢ø èìù¢î£óó¢è÷¢ î£é¢è÷¢ º¬øò£è ¬èªò£ð¢ðñ¤ì¢´ åð¢¹è¢ªè£í¢ì èìù¢ åð¢ðï¢îî¢î¤ù¢ ð®, èì¬ù º¬øò£è î¤¼ð¢ð¤ê¢ 
ªê½î¢îõ¤ô¢¬ô. ð¤ù¢õ¼ñ¢ èíè¢°è÷¤ô¢ à÷¢÷ ð£è¢è¤î¢ ªî£¬è º¿õ¬î»ñ¢ ã¿ ï£ì¢èÀè¢°÷¢ ªê½î¢¶ ñ£Áñ¢, îõø¤ù£ô¢ «ñô¢ Üø¤õ¤ð¢ð¤ù¢ø¤, Üìñ£ùî¢î¤ô¢ 
à÷¢÷ èìÂè¢° ßì£ù îé¢è ï¬èè÷¢ º¿õ¶ñ¢ ãôî¢î¤ô¢ õ¤ì õé¢è¤è¢° º¿ ²îï¢î¤óñ¢ àí¢´ âùè¢ èìù¢î£óó¢èÀè¢° HDFC Üø¤õ¤ð¢¹ åù¢¬ø»ñ¢ Ü÷¤î¢¶÷¢÷¶. 
Ýù£½ñ¢, èìù¢î£óó¢è÷¢ Üè¢è¬øò¤ù¢ø¤ ð£è¢è¤î¢ ªî£¬èè¬÷ ªê½î¢î£ñô¢ Þ¼ï¢¶ õ¼è¤ù¢øùó¢. âù«õ, Üìñ£ù èìù¢ åð¢ðï¢îî¢î¤ù¢ è¦ö¢, èìÂè¢° ßì£è 
¬õè¢èð¢ðì¢ì îé¢è ï¬èè÷¢ ñ¦¶ îñè¢°ó¤ò àó¤¬ñ¬ò ªêòô¢ð´î¢¶õîø¢°, Üìñ£ùñ¢ ªðø¢øõó¢ âù¢ø Ü÷õ¤ô¢ åð¢ðï¢îî¢î¤ù¢ ð® îù¶ àó¤¬ñè¬÷ ªêòô¢ð´î¢î 
õé¢è¤ àî¢«îê¤î¢¶÷¢÷¶. Üîù¢ð®, èìÂè¢° ßì£è Üìñ£ùñ¢ ¬õè¢èð¢ðì¢´÷¢÷ îé¢è ï¬èè÷¢ º¿õ¬î»ñ¢ ãôî¢î¤ô¢ õ¤ø¢Á èìù¢î£óó¢è÷¤ìñ¤¼ï¢¶ õé¢è¤è¢°ê¢ «êó 
«õí¢®ò èìù¢ ð£è¢è¤¬ò õÅô¤è¢è ïìõ®è¢¬è â´î¢¶÷¢÷¶.
VykhdJ fPo;f;fz;l fpisfspy; fPNo Fwpg;gpl;Ls;s ml;ltizgb elj;jg;gLk; ve;jnthU fhuzj;jhy; mlkhdk; itf;fg;gl;l nrhj;jpd; Vyk; eilngwhtpby; 
my;yJ fPNo Fwpg;gpl;l Njjpapy; Kbatpy;iy vd;why; me;j Vyj;ij gpd;tUk; Njjpapy; elj;j tq;fpf;F chpik cz;L.

VykhdJ "cs;s ,lj;jpy; cs;sthwhd' kw;Wk; 'cs;sJ cs;sthwhd' vd;w mbg;gilapy; eilngWk;. Nkw;nrhd;d jq;f eiffspy; kjpg;G> juk;> vil 

Mfpait gw;wp Vyj;jpd;NghJ tq;fpahdJ cj;juthjk; ju ,ayhJ. Vyk; eilngWtjw;F 45 epkplj;jpw;F Kd;ghf ty;Yeh; mwpTWj;jYld; my;yJ 

mwpTWj;jy; ,d;wp Vyjhuh;fs; mth;fshfNt mth;fs; nrhe;j nrytpy; eifapd; juk;> vil> kjpg;gPL Mfpait gw;wp eiffis thq;Fgth;fs; jhd; 

jpUg;jpgLk; tifapy; Ma;T nra;J nfhs;syhk;. ,J njhlh;ghf tq;fpahdJ Fiwe;jgl;r Nfl;Gtpiyia eph;zak; nra;J  mjw;Fl;gl;L midj;J Vyj; 

njhiffSk; Vw;fg;gLk;. Vy eltbf;iffs; kw;Wk; tpw;gid (VjhtJ ,Ue;jhy;) Mfpait tq;fpapd; jdpg;gl;l Kbtpd; gb rhp vd;W fUjg;gl;l Nkw;nfhz;L 

tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F cl;gl;L Vyk; eilngWk;. NkNy Fwpg;gpl;lgb Vyj; Njjpf;F Kd;ghf fld; xg;ge;jj;jpd;gb tq;fpf;F nrYj;j Ntz;ba 

jdpg;gl;l fld; fzf;Fj; njhif KOtijAk; tq;fpf;F fld;jhuh;(fs;) nrYj;jpdhy;> Nkw;nrhd;d fld; fzf;fpy; <lhf mlkhdk; itf;fg;gl;Ls;s jq;f 

eiffs; tq;fpahy; jpUg;gp toq;fg;gLk;. Vyk; ve;jtpj Kd; mwptpg;Gk; ,d;wp tq;fpahy; thg]; ngwg;gLk;. tq;fpapd; fPNo ifnahg;gkpl;Ls;s mq;fPfhpf;fg;gl;l 

mjpfhhpf;F toq;fg;gl;Ls;s mjpfhuj;jpd;gb mtUf;F Vyj;ij js;spitf;fNth my;yJ uj;J nra;aNth Kd; mwptpg;G vJTk; ,d;wp Vy eltbf;iffis 

epWj;jNth fhuzq;fs; vJTk; njhptpf;fhkNyNa Vyj;ij kWf;fNth> jFe;j fhuzj;ij $whkNyNa Vyj; njhiffs; / M/gh;fis kWf;fNth mjpfhuk; 

cs;sJ vd;gij mwpaTk;. Sd/- அங்கீகரிககப்பட்ட அதிகாரி
ஹெச்டிஎஃபசி ப்பங்க லிமிஹ்டட

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

10-Sep-19
05-Oct-20
09-Nov-20
02-Jan-21
06-Jan-21
07-Jan-21
11-Jan-21
11-Jan-21
12-Jan-21
18-Jan-21
20-Jan-21
20-Jan-21
20-Jan-21
29-Jan-21
30-Jan-21
01-Feb-21
01-Feb-21
02-Feb-21
02-Feb-21
10-Feb-21
08-Jan-21
19-Aug-20
20-Jul-19
25-Jan-21
20-Jan-21
29-Jan-21
25-Jan-21
04-Jan-21
17-Apr-21
01-Feb-21
01-Feb-21
30-Jan-21
20-Jan-21
30-Jan-21
11-Feb-19
05-May-20
05-Jun-20
22-Jan-21
06-Oct-20
04-Jan-20
29-Dec-20
09-Mar-20
07-Dec-19
03-Aug-20
04-Sep-20
24-Mar-17
13-Nov-19
04-Jan-21
08-Jan-21
13-Jan-21
18-Jan-21
19-Jan-21
20-Jan-21
21-Jan-21
22-Jan-21
25-Jan-21
27-Jan-21
30-Jan-21

72199573
72720852
72777556
72858696
72864087
72864340
72868802
72869286
72870453
72878666
72882614
72883633
72884408
72897129
72899602
72901210
72902712
72903122
72904124
72917886
72866332
72639896
72128137
72891810
72884302
72898232
72889709
72860348
73009493
72901398
72901505
72899569
72884538
72900473
71895719
72488594
72520812
72887315
72721839
72362819
72852376
72456532
72325324
72612644

50200046881687
50200024152551
50200029294526

72860646
72867575
72872832
72878577
72880691
72883868
72886873
72887913
72891660
72893370
72900164

சங்கர் தசரதன்

கிருஷ்ணமூர்த்தி A R
சுநதர் வாசன் S
்பாபு  J
கிருத்திகா ராமமூர்த்தி

கிருத்திகா ராமமூர்த்தி

முகமதுபஷக அலி M
பிபரமா  B
சம்பத் குபதா

சுவிெரன்  I
சநதிர பமாகன் மதுரர்பாண்டியன்

சிவகிருஷ்ண குண்டுரு

கீதா வாசன்

ஹரங்கசாய் சாநதகுமார்

பிபரமா B
சதீஷ  R
சுபரஷ்பாபு  M
ெபரான் அலி

அன்்பழகன்  M
சங்கர்  S
பிரதாப  E
சங்கீதா  D
காயத்திரி பதவி K
பரணு விநாயகம

அனுராதா M L
ராபேஷ  M
கிருஷ்ணமூர்த்தி ராதாகிருஷ்ணன்

P K கமபேஷ
முரளி  PP
ேடசுமி நாராய்ணன் UKB
விேயகுமார் AG
மணிமாறன் N
N V தாபமாதரன்
சாய் ்பாோஜி MU
கோவதி  P
சுபோசனா  S
லீதியல் சாநதகுமாரி தன்ராஜ்

சுபரஷ பசகர்

விணு  S
ஆல்வின் ஹேன்னிஸ் P
கிருஷ்ணகுமார்  J
ராேபசகர்  G
ரவிசநதிரன்  C
P  ்பாபு
R கரு்ணாகரன்                           
கார்த்திக K                               
குருபிரசாத்                              
சரண்யா  C
அஷவநத்  SM
ராயாதுல்ோ  S
பகாபிநாத் பசகர்

விபனாத் வசோசம்பத் பிர்பாகர்

சதீஷகுமார் A
கார்த்திபகயன்  P
V  ஹசல்வகுமார்

விேயேடசுமி  M
பகாமதி  M
சநதானம சுகவனம

₹  35,379/-
₹  69,290/-

₹  7,35,630/-
₹  1,48,472/-
₹  1,46,426/-
₹  1,84,687/-
₹  15,41,045/-
₹  10,56,596/-
₹  4,71,663/-
₹  11,66,965/-
₹  6,48,609/-
₹  2,54,378/-
₹  4,45,326/-
₹  2,49,793/-
₹  5,54,890/-
₹  2,69,948/-
₹  1,58,215/-
₹  2,07,968/-
₹  6,68,667/-
₹  1,89,882/-
₹  1,62,334/-
₹  20,61,976/-
₹  10,30,170/-
₹  7,04,699/-
₹  6,55,684/-
₹  5,15,937/-
₹  4,51,011/-
₹  2,42,289/-
₹  2,23,505/-
₹  2,02,544/-
₹  1,85,065/-
₹  1,52,212/-
₹  1,51,769/-
₹  1,49,547/-
₹  1,29,007/-
₹  1,08,641/-
₹  1,02,382/-
₹  84,093/-
₹  71,453/-
₹  59,858/-
₹  58,746/-

₹  49,308.11
₹  41,590.05
₹  18,626.46
₹  9,52,451/-

₹  4,41,514.34
₹  4,87,356/-
₹  82,801/-
₹  97,134/-

₹  3,62,894/-
₹  1,85,011/-
₹  2,29,852/-
₹  61,507.15
₹  1,63,959/-
₹  3,97,510/-
₹  91,383/-
₹  82,544.2
₹  21,950/-

0881-திருவள்ளூர்

4221-வில்லிவாககம-ஹசன்ரன

0390-ப்பாரூர்-ஹசன்ரன

0881-திருவள்ளூர்

0390-ப்பாரூர்-ஹசன்ரன

0390-ப்பாரூர்-ஹசன்ரன

0124-கீழப்பாககம
0166-்பாரீஸ் கார்னர்-ஹசன்ரன

0124-கீழப்பாககம
0124-கீழப்பாககம
0124-கீழப்பாககம
0390-ப்பாரூர்-ஹசன்ரன

0390-ப்பாரூர்-ஹசன்ரன

0676-பசரேயூர்-ஹசன்ரன

0166-்பாரீஸ் கார்னர்-ஹசன்ரன

4221-வில்லிவாககம-ஹசன்ரன

0880-ஹ்பரமபூர்-ஹசன்ரன

0880-ஹ்பரமபூர்-ஹசன்ரன

4221-வில்லிவாககம-ஹசன்ரன

0124-கீழப்பாககம
0879-காஞ்சிபுரம

1290-அம்பத்தூர்-ஹசன்ரன

1858-ஆதம்பாககம-மா்டம்பாககம
1870-பமற்கு தாம்பரம-ஹசன்ரன

1290-அம்பத்தூர்-ஹசன்ரன

1870-பமற்கு தாம்பரம-ஹசன்ரன

1052-பக பக நகர்-ஹசன்ரன

1052-பக பக நகர்-ஹசன்ரன

0260-சிடே்பாககம-ஹசன்ரன

1858-ஆதம்பாககம-மா்டம்பாககம
1290-அம்பத்தூர்-ஹசன்ரன

1290-அம்பத்தூர்-ஹசன்ரன

1880-்பள்ளிககரர்ண

1858-ஆதம்பாககம-மா்டம்பாககம
2082-சாலிகிராமம-ஹசன்ரன

1052-பக பக நகர்-ஹசன்ரன

1880-்பள்ளிககரர்ண

0674-நங்கநல்லூர்-ஹசன்ரன

2082-சாலிகிராமம-ஹசன்ரன

1870-பமற்கு தாம்பரம-ஹசன்ரன

3672-ராமாபுரம-ஹசன்ரன

3672-ராமாபுரம-ஹசன்ரன

1858-ஆதம்பாககம-மா்டம்பாககம
1880-்பள்ளிககரர்ண

1052-பக பக நகர்-ஹசன்ரன

0260-சிடே்பாககம-ஹசன்ரன

3672-ராமாபுரம-ஹசன்ரன

0024-வளசரவாககம-ஹசன்ரன

2050-்பல்ோவரம

2050-்பல்ோவரம

0795-ஹ்பருங்குடி-ஹசன்ரன

0795-ஹ்பருங்குடி-ஹசன்ரன

0795-ஹ்பருங்குடி-ஹசன்ரன

2050-்பல்ோவரம

0493-முகபப்பர்-ஹசன்ரன

0024-வளசரவாககம-ஹசன்ரன

0024-வளசரவாககம-ஹசன்ரன

1863-மநரதஹவளி-ஹசன்ரன

28-Oct-2021 & 3.00 pm
26-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
28-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
25-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
26-Oct-2021 & 3.00 pm
25-Oct-2021 & 3.00 pm
26-Oct-2021 & 3.00 pm
27-Oct-2021 & 3.00 pm
27-Oct-2021 & 3.00 pm
26-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
26-Oct-2021 & 3.00 pm
18-Oct-2021 & 3.00 pm
21-Oct-2021 & 3.00 pm
18-Oct-2021 & 3.00 pm
18-Oct-2021 & 3.00 pm
18-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
21-Oct-2021 & 3.00 pm
18-Oct-2021 & 3.00 pm
18-Oct-2021 & 3.00 pm
18-Oct-2021 & 3.00 pm
21-Oct-2021 & 3.00 pm
18-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
18-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
18-Oct-2021 & 3.00 pm
18-Oct-2021 & 3.00 pm
18-Oct-2021 & 3.00 pm
18-Oct-2021 & 3.00 pm
21-Oct-2021 & 3.00 pm
18-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
18-Oct-2021 & 3.00 pm
18-Oct-2021 & 3.00 pm
26-Oct-2021 & 3.00 pm
26-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
26-Oct-2021 & 3.00 pm
21-Oct-2021 & 3.00 pm
18-Oct-2021 & 3.00 pm
18-Oct-2021 & 3.00 pm
28-Oct-2021 & 3.00 pm

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

பதிவு அலுவலகம்: ஹெச்டிஎப்சி பபங்க் ெவுஸ்,
பேனாபதி பபட் மார்க், பலாயர் பபரல், மும்்ப-400 013.

வ.
எண்.

க்டன் எண். க்டன் பததி 07.10.2021 அன்றுள்ள்படி
ஹமாத்த க்டன் ஹதாரக

ஏேம நர்டஹ்பறும இ்டம ஏே பததி & பநரமக்டன்தாரர் ஹ்பயர்

வ.
எண்.

க்டன் எண். க்டன் பததி 07.10.2021 அன்றுள்ள்படி
ஹமாத்த க்டன் ஹதாரக

ஏேம நர்டஹ்பறும இ்டம ஏே பததி & பநரமக்டன்தாரர் ஹ்பயர்

72900541
72901726
72902948
72476098
72621393
72653478
72300067
72323506
72519310
72656023
72657639
72660258
72697230
72758766
72792333
72812888
72863443
72863992
72866064
72868826
72872426
72882228
72884222
72886878
72891229
72891707
72898182
72901085
72901416
72943054
72963554
72965896
72987085

50200028978184
72297313
72399759
72608483
72859148
72864060
72865714
72880956
72881919
72882548
72882910
72883013
72886248
72890223
72890807
72891262
72891594
72898545
72900946

50200028229182
50200028948903
50200045403114

72639011
72867649
72955690
72955722
72989551
72989604

30-Jan-21
01-Feb-21
01-Feb-21
03-Apr-20
07-Aug-20
26-Aug-20
20-Nov-19
06-Dec-19
04-Jun-20
28-Aug-20
28-Aug-20
31-Aug-20
21-Sep-20
29-Oct-20
19-Nov-20
03-Dec-20
06-Jan-21
06-Jan-21
08-Jan-21
11-Jan-21
13-Jan-21
19-Jan-21
20-Jan-21
21-Jan-21
25-Jan-21
25-Jan-21
29-Jan-21
01-Feb-21
01-Feb-21
01-Mar-21
15-Mar-21
17-Mar-21
30-Mar-21
11-Jan-18
19-Nov-19
28-Jan-20
29-Jul-20
04-Jan-21
06-Jan-21
07-Jan-21
19-Jan-21
19-Jan-21
20-Jan-21
20-Jan-21
20-Jan-21
21-Jan-21
25-Jan-21
25-Jan-21
25-Jan-21
25-Jan-21
29-Jan-21
30-Jan-21
28-Nov-17
13-Mar-19
08-Jun-21
18-Aug-20
08-Jan-21
09-Mar-21
09-Mar-21
31-Mar-21
31-Mar-21

₹  1,39,045/-
₹  69,311/-

₹  3,08,022/-
₹  66,380/-

₹  1,33,089.25
₹  1,62,537/-
₹  2,05,867/-
₹  1,14,146/-
₹  2,29,580/-
₹  1,19,001/-
₹  40,710.98
₹  3,33,011/-

₹  2,12,483.83
₹  1,95,992/-
₹  68,432/-

₹  1,30,584/-
₹  3,73,230/-

₹  4,42,778.95
₹  2,70,835.72
₹  2,06,277/-
₹  88,453/-

₹  3,77,603.4
₹  43,338.24
₹  1,32,289/-
₹  5,43,012/-
₹  8,61,444/-
₹  11,27,425/-
₹  1,24,683/-
₹  75,517/-

₹  1,63,121/-
₹  57,851.23
₹  1,32,152/-

₹  12,10,410.98
₹  2,20,250/-
₹  1,23,985/-
₹  58,851/-

₹  1,14,054/-
₹  45,884/-
₹  91,043/-
₹  74,399/-

₹  7,09,319/-
₹  1,94,176/-
₹  34,92,319/-
₹  1,68,645/-
₹  1,34,338/-
₹  2,22,301/-
₹  1,14,224/-
₹  35,441/-

₹  14,14,448/-
₹  9,51,920/-
₹  1,78,071/-
₹  1,15,991/-

₹  19,10,277.97
₹  6,10,713.1
₹  5,75,416.4
₹  7,86,500/-
₹  3,53,686/-
₹  7,39,833/-
₹  7,43,794/-
₹  10,50,214/-
₹  8,00,826/-

18-Oct-2021 & 3.00 pm
18-Oct-2021 & 3.00 pm
18-Oct-2021 & 3.00 pm
25-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
21-Oct-2021 & 3.00 pm
20-Oct-2021 & 3.00 pm
20-Oct-2021 & 3.00 pm
20-Oct-2021 & 3.00 pm
21-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
21-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
21-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
20-Oct-2021 & 3.00 pm
20-Oct-2021 & 3.00 pm
21-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
20-Oct-2021 & 3.00 pm
20-Oct-2021 & 3.00 pm
20-Oct-2021 & 3.00 pm
20-Oct-2021 & 3.00 pm
20-Oct-2021 & 3.00 pm
20-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
20-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
25-Oct-2021 & 3.00 pm
20-Oct-2021 & 3.00 pm
20-Oct-2021 & 3.00 pm
20-Oct-2021 & 3.00 pm
21-Oct-2021 & 3.00 pm
20-Oct-2021 & 3.00 pm
25-Oct-2021 & 3.00 pm
25-Oct-2021 & 3.00 pm
26-Oct-2021 & 3.00 pm
21-Oct-2021 & 3.00 pm
26-Oct-2021 & 3.00 pm
18-Oct-2021 & 3.00 pm
21-Oct-2021 & 3.00 pm
20-Oct-2021 & 3.00 pm
21-Oct-2021 & 3.00 pm
26-Oct-2021 & 3.00 pm
21-Oct-2021 & 3.00 pm
21-Oct-2021 & 3.00 pm
20-Oct-2021 & 3.00 pm
20-Oct-2021 & 3.00 pm
21-Oct-2021 & 3.00 pm
21-Oct-2021 & 3.00 pm
26-Oct-2021 & 3.00 pm
20-Oct-2021 & 3.00 pm
20-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
28-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm
22-Oct-2021 & 3.00 pm

ராமசநதிரன் ்பாஸ்கரன்

பதவி  M
திபனஷகுமார்  S
பவலுசாமி ஆனநதன்

ஹேயபிரசாநத்  V
கார்த்திக  MV
தங்கமணி  S
தங்கமணி  S
கிருஷ்ண குமார் S
ேடசுமிபிர்பா  V
பரணுகா தீனதயாளன்

ேடசுமிபிர்பா வீராசாமி

ேடசுமி நரசிமம ஹரடடி M
கிருஷ்ண குமார்  S
பகாவிநதராஜ்  S
பரணுகா தீனதயாளன்

்பன்னீர்ஹசல்வம  A
ரசயத் அலி S
ரஷனு P ோன்
ஷீோ மபகஸ்வரன் VS
ஹசநதில் ராமன் A
விேயகோ கநதபவல்

ஹேயகுமாரி  S
தனபசகர் கிருஷ்ணமூர்த்தி

N  விேயகுமார்

ஹேயசுஜிகோ  D
ராேேடசுமி சுபபிரமணியம

ஹசநதில்குமரன் N
சநபதாஷராம M
அரு்ணாச்சேம ராமநாதன்

ஹேகன்நாத்  A
சஞ்சய் குமார் திருவடி

இநதுோேடசுமி  T
A கப்ணசன்                               
விபவக  R
பிரின்ஸ்ரூ்பன்  S
மபகஷ குமார் போகநாதன்

சநதான ராஜ்குமார் R
குமாரபவல்  S
விபவக  J
சம்பத் குபதா

ேவெர் ்பாத்திமா M
அக்பர் அலி AK
சிடடிமல்ோ தர்

சநதிரபசகரன்  S
அஹேகசாண்்டர்  P
சண்முகபவல்  V
A  மாயாண்டி

ராேபசகர் ஹரடடி V
ஹ்படிஹரடடி சதீஷகுமார் ஹரடடி

பிரமய்யா நூதானப்டடி

ரவிசநதிரன் கிருஷ்ணன்

துர்கா சாண்டில்யா                         
S பிரின்ஸ்ரூ்பன்

சுவர்்ணேதா B
சரவ்ணன் ்பாேகிருஷ்ணன்

சுனிதா  B
ஷாலினி ்பழனி

ஷாலினி ்பழனி

சரவ்ணன் ்பாேகிருஷ்ணன்

ஜீவிதா  J

0024-வளசரவாககம-ஹசன்ரன

0024-வளசரவாககம-ஹசன்ரன

0024-வளசரவாககம-ஹசன்ரன

0500-ஹகாடடிவாககம-ஹசன்ரன

0795-ஹ்பருங்குடி-ஹசன்ரன

0493-முகபப்பர்-ஹசன்ரன

1299-திருஹவாற்றியூர்

1299-திருஹவாற்றியூர்

1225-அண்்ணா நகர்-ஹசன்ரன

0687-2404-வசநதமகாேனி-ஹசன்ரன

0441-N M பராடு
0687-2404-வசநதமகாேனி-ஹசன்ரன

0441-N M பராடு
0687-அண்்ணா நகர் 3வது அஹவன்யூ

1864-தி நகர் 2-ெபிபுல்ோ பராடு

0441-N M பராடு
1861-அரும்பாககம-ஹசன்ரன

0688-்பரழயவண்்ணாரப்படர்ட-ஹசன்ரன

1225-அண்்ணா நகர்-ஹசன்ரன

0687-அண்்ணா நகர் 3வது அஹவன்யூ

1864-தி நகர் 2-ெபிபுல்ோ பராடு

0688-்பரழயவண்்ணாரப்படர்ட-ஹசன்ரன

1364-G P பராடு-ஹசன்ரன

0688-்பரழயவண்்ணாரப்படர்ட-ஹசன்ரன

1299-திருஹவாற்றியூர்

1299-திருஹவாற்றியூர்

1225-அண்்ணா நகர்-ஹசன்ரன

1861-அரும்பாககம-ஹசன்ரன

1225-அண்்ணா நகர்-ஹசன்ரன

1864-தி நகர் 2-ெபிபுல்ோ பராடு

0004-ITC ஹசன்்டர்-அண்்ணாசாரே

1299-திருஹவாற்றியூர்

1225-அண்்ணா நகர்-ஹசன்ரன

1225-அண்்ணா நகர் பமற்கு-II அஹவன்யூ

1038-ஆவடி-ஹசன்ரன

9035-காடடுப்பாககம-ஹசன்ரன

0574-பகா்டம்பாககம
0574-பகா்டம்பாககம
1305-பகாடடூர்புரம-ஹசன்ரன

1857-மரறமரேநகர்

1305-பகாடடூர்புரம-ஹசன்ரன

0492-பூவிருநதவல்லி ஹநடுஞ்சாரே

1857-மரறமரேநகர்

1072-பகாயமப்படு-ஹசன்ரன

1857-மரறமரேநகர்

0750-பூவிருநதவல்லி-ஹசன்ரன

1038-ஆவடி-ஹசன்ரன

1038-ஆவடி-ஹசன்ரன

0444-பவளச்பசரி-ஹசன்ரன

0444-பவளச்பசரி-ஹசன்ரன

0751-்பட்டாபிராம-ஹசன்ரன

1857-3760-கூடுவாஞ்பசரி-ஹசன்ரன

1305-பகாடடூர்புரம-ஹசன்ரன

9035-பகாடடூர்புரம-ஹசன்ரன

1072-பகாயமப்படு-ஹசன்ரன

0124-கீழப்பாககம
0881-திருவள்ளூர்

0124-கீழப்பாககம
0124-கீழப்பாககம
0124-கீழப்பாககம
0124-கீழப்பாககம

பததி: 08.10.2021

தங்க ந்ககளுக்கான ஏல விறப்ன

iyappan.s@hindutamil.co.in


