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நிலச்சரிவில் சிக்கி 
பலியானவர்கள் குடுமபத்துக்கு 
தலா ரூ.4 லட்சம:அருணா்சலபிரதத்ச 
முதல்வர அறிவிப்பு

இட்டாநகர், ஜூலை 12–
அருணடாசைபிரதேச மடாநிைத்தில் 

பைத்ே மலை பபய்து வருகிறது. 
அங்குள்ள பைமபரடா மடாவட்ம 
ைபேப கிரடாமத்தில் 4 நடாடக்ளடாக 
இல்வி்டாது மலை பகடாடடி 
வருகிறது.

இநே நிலையில் அக்கிரடாமத்தில் 
நிைசசரிவு ஏறபடடு மண் சரிநது 
அருகில் இருநே வீடுகள மீது 
விழுநேது.  இதில் பைர் மண்ணில் 
புலேநேனர்.

உ்தன தேசிய மீடபு பல்யினர் 
சமபவ இ்த்துக்கு வநது மீடபு 
பணியில் தீவிரமடாக ஈடுபட்னர். 
நிைசசரிவில் சிக்கி 14 தபர் 
உயிரிைநேனர்.

இதில் 5 தபர் உ்ல்கள மீடகபபடடு 
உள்ளன. பேடா்ர்நது மீடபு பணிகள 
ந்நது வருகிறது.

பலியடானவர்கள குடுமபத்துக்கு 
அருணடாசைபிரதேச முேல்வர் 
பபமடாகடாண்டு இரங்கல் பேரிவித்து 
உள்ளடார். தமலும ேைடா ரூ. 4 
ைடசம நிவடாரண நிதி அளிக்க 
உத்ேரவிடடுள்ளடார்.

இதே கிரடாமத்தில் க்நே வடாரம 
ஏறபட் பயங்கர நிைசசரிவில் 150 
தபர் சிக்கி பகடாண்்னர். அவர்கல்ள 
தேசிய தபரி்ர் மீடபு பல்யினர் 3 
நடாடகள தபடாரடாடி மீட்னர். இதில் 
ஈடுபட் ரடாணுவ பெலிகடாப்ர் 
தமடாசமடான வடானிலை கடாரணமடாக 
பநடாறுங்கி விழுநேதில் 4 தபர் 
பலியடானடார்கள.

ேறதபடாது மீண்டும அபபகுதியில் 
நிைசசரிவு ஏறபடடு உள்ளது. 

புதுப்ல்லி, ஜூலை 12– 
ரடாஷ்டீரிய ஜனேடா ே்ள ேலைவர் 

ைல்லு பிரசடாத் யடாேவ் மத்தியில் 
பரயில்தவ அலமசசரடாக இருநே 
தபடாது அவரது குடுமப உறுபபினர்கள 
பபயரில் வருமடானத்துக்கு அதிகமடாக 
ஏரடா்ளமடான பசடாத்துக்கள இருபபது 
கண்டுபிடிக்கபபட்து.

இது பேடா்ர்படாக ைல்லு பிரசடாத் மீது 
வருமடான வரித்துலற வைக்குபபதிவு 
பசய்து அவரது வீடுகள குடுமபத்தினர் 
வீடுகளில் தசடாேலன ந்த்தினர்.

இேன் பேடா்ர்சசியடாக ைல்லுவின் 

மகள மிசடா படாரதி அவரது கணவர் 
லசதைஷ் குமடார் ஆகிதயடாரி்மும 
அமைடாக்கபபிரிவு அதிகடாரிகள சமமன் 
அனுபபி விசடாரலண ந்த்தினடார்கள. 
க்நே 8-நதேதி ப்ல்லியில் 
உள்ள மிசடாபடாரதிக்கு பசடாநேமடான 
பண்லண வீடு உளப் 3 இ்ங்களில் 
அமைடாக்கப பிரிவு அதிகடாரிகள 
தசடாேலன ந்த்தினடார்கள.

இதில் ரூ.8 ஆயிரம தகடாடிக்கு 
மிசடாபடாரதி சட் விதரடாேமடாக 
பண பரிமடாறறம பசய்து இருபபது 
கண்டுபிடிக்கபபட்து. இலேயடுத்து 

மிசடா படாரதி, அவரது கணவர் 
லசதைஷ்குமடார் ஆகிதயடாருக்கு சமமன் 
அனுபபபபட்து.

மிசடாபடாரதி மடடும ப்ல்லியில் 
உள்ள அமைடாக்கபபிரிவு அலுவைகம 
முன்பு ஆஜரடானடார். கணவர் 
ஆஜரடாகவில்லை. சட் விதரடாே 
பண பரிமடாறறம பேடா்ர்படாக மிசடா 
படாரதியி்ம அதிகடாரிகள சரமடாரியடாக 
தகளவிகள தகடடு விசடாரலண 
ந்த்தினடார்கள. கடாலை 11 மணிக்கு 
பேடா்ங்கிய விசடாரலண பேடா்ர்நது 8 
மணி தநரம நீடித்ேது.

மிசா பாரதியிடம் அமலாக்கத்துறை
அதி்காரி்கள் 8 மணி நேரம் விசாரறை

புதுடெல்லி, ஜூலை 12–
கால்்நலெ சநலதைகளில் 

இலைச்சிககாக மாடுகலை 
விறகவ�ா, �ாஙகவ�ா கூொது 
என தைலெ டசய்து கெநதை வம மாதைம் 
மத்திய அரசு உத்தைரவிடெது. மத்திய 
அரசின் இநதை அறிவிகலகலய 
ரத்து டசய்து சுப்ரீம் வகார்ட 
உத்தைரவிடடுளைது.

மடாடு வடாங்கல், விறறலை ஒழுங்கு 
படுத்தி மத்திய அரசின் சுறறுசசூைல் 
துலற அலமசசகம ‘மிருகவலே 
ேல் ேடுபபு   விதிகள 2017’ என்று 
அறிவிக்லக ஒன்லற பவளியிட்து.

மத்திய அரசின் இநே ந்வடிக்லகக்கு 
நடாடு முழுவதும அரசியல் கடசிகளும 
பல்தவறு ேரபபினரும கடும 
எதிர்பபு பேரிவித்ேனர். நடாடடின் 
பை பகுதிகளிலும இேறகு எதிரடாக 
தபடாரடாட்ங்கள நல்பபறறன.

ேமிைகத்திலும மத்திய 
அரசுக்கு எதிரடாக தபடாரடாட்ங்கள 
தீவிரமடாக நல்பபறறது. மத்திய 
அரசின் உத்ேரவடால் விவசடாயிகள 
ப டா தி க் க ப ப டு வ ே டா க வு ம , 
சிறுபடான்லமயினரின் உரிலம மறறும 
உணவு உண்பவர்களின் உரிலமயில் 
மத்திய அரசு ேலையிடுவேடாக 
குறறசசடாடடுகள கூறபபட்ன.

இநநிலையில் மத்திய அரசின் இநே 
அறிவிக்லகக்கு எதிரடாக மதுலரலய 
தசர்நே எஸ்.பசல்வதகடாமதி மறறும 
பி.ஆஷிக் இைடாஹி படாவடா ஆகிதயடார் 
பசன்லன ஐதகடார்டடின் மதுலர 
கில்ளயில் வைக்கு பேடாடுத்ேனர். 

இநே வைக்லக விசடாரித்ே பசன்லன 
ஐதகடார்ட மதுலர கில்ள மத்திய 

அரசின் உத்ேரவுக்கு இல்க்கடாை 
ேல் விதித்து உத்ேரவிட்து.

பசன்லன ஐதகடார்ட 
மதுலர கில்ளயின் உத்ேரலவ 
ரத்துபசய்யக்தகடாரி மத்திய அரசு 
சுபரீம தகடார்டடில் தமல்முலறயீடடு 
மனு ேடாக்கல் பசய்திருநேது. அதே 
தநரத்தில் மத்திய அரசின் கடால்நல் 
சநலே ஒழுங்குமுலற விதிகல்ள ரத்து 
பசய்யக்தகடாரி ஐேரடாபடாத்லே தசர்நே 
அபதுல் பகீம குதரஷி உளளிட் 
சிைர் சுபரீம தகடார்டடில் மனு ேடாக்கல் 
பசய்ேனர்.

இநே மனுக்களின் மீேடான விசடாரலண 
தநறறு சுபரீம தகடார்டடில் ேலைலம 
நீதிபதி தஜ.எஸ்.தகெர், நீதிபதி 
டி.ஒய்.சநதிரசூட ஆகிதயடார் அ்ங்கிய 
அமர்வு முன்பு விசடாரலணக்கு வநேது.

மனுேடாரர்கள ேரபபில் ஆஜரடான 
மூத்ே வக்கீல் கபில் சிபல் ேன்னுல்ய 
வடாேத்தில் கூறுமதபடாது, அரசடாங்கத்தின் 
இநே விதிமுலற விவசடாயிகல்ள 
அசசுறுத்துவேடாக அலமநதுள்ளது. 
சடான்றிேழ் பபறறுத்ேடான் மடாடுகல்ள 
விறகதவடா வடாங்கதவடா முடியும என்ற 
நிலை நல்முலறயில் சடாத்தியம 
அறறது. இேனடால் விவசடாயிகளும 
மடாடடு வணிகர்களும கடுலமயடாக 
படாதிக்கபபடடுள்ளனர். எனதவ, 
மத்திய அரசின் அறிவிக்லகலய 
ரத்துபசய்ய உத்ேரவி் தவண்டும 
என்று கூறினடார்.

மத்திய அரசு ேரபபில் ஆஜரடான 
கூடுேல் பசடாலிசிட்ர் பஜனரல் 
நரசிமமடா ேன்னுல்ய வடாேத்தில், 
கடால்நல்கல்ள ஒழுங்குபடுத்துவலே 
தநடாக்கமடாக பகடாண்டுேடான் இநே 

அறிவிக்லக பவளியி்பபட்து, 
இநே விதிமுலறகள பேடா்ர்படாக 
பல்தவறு எதிர் கருத்துகள வநது 
இருபபேடால் மத்திய சுறறுசசூைல் 
அலமசசகம ேறதபடாது மறுபரிசீைலன 
பசய்து அநே விதிமுலறகளில் சிை 
திருத்ேங்கல்ள தமறபகடாள்ள முடிவு 
பசய்துள்ளது. பசன்லன ஐதகடார்டடின் 
மதுலர கில்ள மத்திய அரசின் 
அறிவிக்லகக்கு முழுவதுமடாக ேல் 
விதித்துள்ளது. அேனடால் இதுவலர 
இநே விதிமுலறகள நல்முலறக்கு 
வரவில்லை. அநே ேல்லய விைக்க 
தவண்டும என்று மத்திய அரசு சடார்பில் 
ேறதபடாலேக்கு நடாங்கள தகடாரிக்லக 
எதுவும விடுக்கவில்லை. அதே 
தநரத்தில் இநே விதிமுலறகளில் சிை 
மடாறறங்கல்ள பசய்ய மத்திய அரசு 
முன் வநதிருபபேடால், அரசு பிறபபித்ே 
அரசடாலணலய முறறடாக ரத்து 
பசய்வேடாக எடுத்துக்பகடாள்ள கூ்டாது 
என்று கூறினடார்.

இேலன பேடா்ர்நது நீதிபதிகள, 
மத்திய அரசு யடாலரயும படாதிக்கடாே 
வலகயில் திருத்ேபபட் அரசடாலண 
பவளியிடுவது பேடா்ர்படாக பரிசீலிக்க 
தவண்டும. மறு அறிவிக்லகக்கு பிறகு 
அேலன பசயல்படுத்தும வலகயில் 
மத்திய அரசு அலனவருக்கும தபடாதிய 
அவகடாசம வைங்க தவண்டும. க்நே 
தம மடாேம மத்திய அரசு பவளியிட் 
அறிவிக்லகக்கு பசன்லன 
ஐதகடார்டடின் மதுலர கில்ள விதித்து 
உள்ள ேல் பேடா்ரும என்றும இநே 
ேல் நடாடு முழுவதும பரவைடாக 
அமலில் இருக்கும என்றும உத்ேரவு 
பிறபபித்ேனர்.

இறைச்சிக்கா் மகாடு்றை விற்கும்
மத்திய அரசின் தறட உத்தரறை

ரத்து சசயதது சுப்ரீம் ந்கார்ட்

ஆமேடாபடாத், ஜூலை 12–
படாரதீய ஜனேடாவுக்கு அதிக 

பசல்வடாக்கு உள்ள மடாநிைங்களில் 
குஜரடாத் முேலி்த்தில் உள்ளது. 
இங்கு 1990-ம ஆண்டு முேன் முேைடாக 
படாரதீய ஜனேடா, ஜனேடா ே்ளம கூட்ணி 
ஆடசி அலமநேது.

அேன் பிறகு ஒரு ே்லவ மடடும 
கடாங்கிரஸ் இங்கு ஆடசிக்கு வநேது. 
மறற கடாைங்களில் எல்ைடாம படாரதீய 
ஜனேடாதவ அங்கு ஆடசியில் இருநது 
வருகிறது.

பிரேமர் தமடாடி இநே மடாநிைத்தில் 
பேடா்ர்நது 12 ஆண்டுகள ஆடசியில் 
இருநேடார். அவர் பிரேமர் ஆகி 
விட்ேடால் அவலர பேடா்ர்நது 
ஆனநதிபபன் படத்ல் முேல்வர் 

ஆனடார். அவர் மீது அதிருபதி 
ஏறபட்ேடால் அவலர மடாறறி 
விடடு விஜய் ரூபடானிலய முேல்வர் 
ஆக்கினடார்கள.

பிரேமர் தமடாடி இங்கிருநது பசன்ற 
பிறகு குஜரடாத் படாரதீய ஜனேடா ஆடசி 
மீது பல்தவறு வலகயிலும அதிருபதி 
ஏறபடடு வருகிறது.

படாரதீய ஜனேடாவுக்கு இங்கு 
படத்ல் மறறும ேலித் சமூகத்தினர் 
அதிக அ்ளவில் ஆேரவு பேரிவித்து 
வநேனர். இபதபடாது இநே 
சமூகத்தினதர ஆடசிக்கு எதிரடாக 
திருமபி இருக்கிறடார்கள.

ஏறகனதவ குஜரடாத்தில் ந்நே 
உள்ளடாடசி தேர்ேலில் யடாரும 
எதிர்படார்க்கடாே அ்ளவுக்கு கடாங்கிரஸ் 

பவறறிலய பபறறது. படாரதீய 
ஜனேடாவி்ம இருநே கிரடாம 
பஞசடாயத்துகள பைவறலற கடாங்கிரஸ் 
லகபபறறியது.

இநே நிலையில் இநே ஆண்டு 
இறுதியில் குஜரடாத்தில் சட்சலப 
தேர்ேல் நல்பபற உள்ளது. இதில், 
படாரதீய ஜனேடாவுக்கு பல்தவறு 
வலகயிலும படாதிபபு ஏறப்ைடாம 
என்ற கருத்து நிைவுகிறது.

மடாடடு இலறசசி 
தபடான்ற பிரசசிலனக்ளடால்                                                                                            
ேலித்                              சமூகத்தினர் இப
தபடாது                                          படாரதீய ஜனேடா 
மீது அதிருபதியில் இருக்கிறடார்கள. 
இதுவும தேர்ேலை படாதிக்கும என்று 
எதிர்படார்க்கபபடுகிறது.

குஜராத்தில் பாரதீய ஜனதாவுககு
எதிரா்க அதிருப்தி அறல

புதுப்ல்லி, ஜூலை 12–
ஆேடார் எண் முேலில் பகடாண்டு வநே 

தபடாது, நடாடடில் நல்பபறறு வரும 
குறறங்கல்ள ேடுபபது உளளிட் 
பல்தவறு கடாரணங்கல்ள மத்திய அரசு 
கூறியது. 

சமூக நை திட்ங்களுக்கு இது 
கட்டாயமடாக்கபப்டாது என்று 
முேலில் மத்திய அரசு பேரிவித்ேது. 
ஆனடால் படிபபடியடாக பல்தவறு 
அரசின் திட்ங்களுக்கு ஆேடார் எண் 
கட்டாயமடாக்கபபடடு வருகிறது.

இேனடால் கியடாஸ், தரஷன் 
உளளிட் பல்தவறு சமூக நை 
திட்ங்களுக்கு மடானியம பபற 
ஆேடாலர கட்டாயமடாக்குவேறகு 
எதிர்பபு பேரிவித்து சுபரீம 
தகடார்டடில் பல்தவறு வைக்குகள 
பேடா்ரபபட்ன. அதேதபடால், ஆேடார் 
பேடா்ர்படான வைக்குகல்ள அரசியல் 

சடாசன அமர்வுக்கு மடாறறுமடாறு மத்திய 
அரசும மனு ேடாக்கல் பசய்ேது.

இநநிலையில், பல்தவறு சமூக 
நைத்திட்ங்கள உளளிட்வறறுக்கு 
ஆேடாலர கட்டாயமடாக்குவது 
பேடா்ர்படான வைக்குகல்ள, 5 
நீதிபதிகள பகடாண்் அரசியைலமபபு 
சட் அமர்வுக்கு இன்று 
மடாறறபபடடுள்ளது. ஆேடார் 
பேடா்ர்படான வைக்குகல்ள ஜூலை 
18, 19 தேதிகளில் அரசியல் சடாசன 
அமர்வு விசடாரிக்கும என்று நீதிபதிகள 
ப ே ரி வி த் து ள ்ள ன ர் . முன் ன ே டா க , 
ஆேடாலர கட்டாயமடாக்குவது 
பேடா்ர்படான வைக்குகல்ள 
அரசியல் சடாசன அமர்வுக்கு 
மடாறறுமடாறு ேலைலம நீதிபதியி்ம 
முலறயிடுங்கள என்று சுபரீம தகடார்ட 
நீதிபதி பசல்ைதமஸ்வரர் பேரிவித்து 
இருநேது குறிபபி்த்ேக்கது.

ஆதார வழக்கு்கள் அனனத்தும
அரசியலனைப்பு ்சட்ட அைரவுக்கு ைாற்றம

கலிதபடார்னியடா, ஜூலை 12–
அதிக அ்ளவில் கடாபி குடித்ேடால் 

பித்ேம அதிகரித்து உ்ல் நைக்குலறவு 
ஏறபடும என்ற பபடாதுவடான கருத்து 
நிைவுகிறது. ஆனடால் தினமும கடாபி 
குடித்ேடால் நீண்் நடாடகள உயிர் 
வடாை முடியும என புதிய ஆய்வு 
பேரிவிக்கிறது.

அபமரிக்கடாவின் பேறகு 
கலிதபடார்னியடா பல்கலைக்கைகத்லே 
தசர்நே நிபுணர் தபரடாசிரியர் 
பவதரடானிகடா ்பிளயூ பசடியடாவன் 
இது குறித்து ஆய்வு தமறபகடாண்்டார்.

2 ைடசத்து 15 ஆயிரம தபரி்ம இது 
குறித்து ஆய்வு தமறபகடாள்ளபபட்து. 
அதில் கடாபி குடிபபவர்களுக்கு உயிர் 

பகடால்லி தநடாய்க்ளடான இருேய 
தநடாய், புறறு தநடாய், கல்லீரல் தநடாய், 
பக்கவடாேம மறறும நீரிழிவு உளளிட் 
தநடாய்களின் ேடாக்கம மிகவும குலறவு 
என கண்்றியபபடடுள்ளது.

எனதவ இவர்க்ளடால் நீண்் நடாடகள 
உயிர் வடாை முடியும என நிபுணர்கள 
கருத்து பேரிவித்துள்ளனர். 

ஏபனனில் கடாபியில் ஆன்டி 
ஆக்சிப்ன்டஸ் எனபபடும நசசு 
ேன்லம எதிர்பபு சக்தி அதிக அ்ளவில் 
உள்ளது. இது புறறுதநடாய் உளளிட் 
இேர தநடாய்கள வரடாமல் ேடுக்கின்றன 
என்றும கூறபபடடுள்ளது. 
இத்ேகவல் மருத்துவ நடாளிேழில் 
பவளியி்பபடடுள்ளது. 

்காபி குடித்தால் நீண்ட நாள் 
உயிர வாழலாம: ஆய்வில் த்கவல்

தநறறு 11 ஆயிரம பக்தர்கள்
பனி லிங்க தரி்சனம

ஸ்ரீநகர், ஜூலை 12–
ஜமமு - – கடாஷ்மீர் மடாநிைம அமர்நடாத் 

குலகக் தகடாயிலில் ஆண்டுதேடாறும 
தேடான்றும பனி லிங்கத்லே ேரிசிக்க 
ஜமமு வழியடாக யடாத்ரீகர்கள 
பயணம பசய்வடார்கள. இநே ஆண்டு 
ேரிசனத்லேபயடாடடி யடாத்ரீகர்களின் 
முேல் குழுவினர் க்நே 28-ம 
தேதி பயணத்லே பேடா்ங்கினர். 
முேல் நடா்ளடாக 2,280 யடாத்ரீகர்கள 
மலையடிவடாரத்தில் இருநது அமர்நடாத் 
ஆையத்துக்கு புறபபடடு பசன்றனர்.

யடாத்திலரயின் 12-வது நடா்ளடான 
தநறறு முன்தினம அனநேநடாக் 
மடாவட்த்தின் வழியடாக வநே 
யடாத்ரீகர்களின் தபருநது மீது 
தீவிரவடாதிகள ேடாக்குேல் ந்த்தியதில் 
7 தபர் பலியடாகினர். 20-க்கும 
தமறபட்வர்கள படுகடாயங்களு்ன் 
மருத்துவமலனயில் சிகிசலசக்கடாக 
அனுமதிக்கபபடடுள்ளனர்.

இநநிலையில், யடாத்திலரயின் 13-
வது நடா்ளடான தநறறு 10,926 பக்ேர்கள 
பனி லிங்கத்லே ேரிசித்துள்ளேடாக 
ஆைய நிர்வடாகத்தினர் 
பேரிவித்துள்ளனர். இதுவலர 
பமடாத்ேம 1,57,618 யடாத்ரீகர்கள 
ேரிசனம பசய்துள்ளேடாகவும அவர்கள 
பேரிவித்துள்ளனர். 

சைள்றளை மாளிற்க
தறலறம நிர்ைாகியா்க
இந்திய ைம்சாைளி 
சபண் நியமனம்

வடாஷிங்்ன், ஜூலை 12–
நிதயடாமிலய அபமரிக்கடா ஜனடாதிபதி 

ப்டானடால்டு டிரமப வடாஷிங்்னில் 
இருக்கும பவளல்ளமடாளிலகயின் 
ேலைலம நிர்வடாகியடாக 
நியமித்துள்ளடார்.

பவளல்ள மடாளிலகயின் நிர்வடாகம 
மறறும படபஜட பேடா்ர்படான 
முடிவுகல்ள எடுக்கும அதிகடாரமும 
நிதயடாமி ரடாவி்ம உள்ளது. இேனடால் 
இது மிகவும முக்கியத்துவம வடாய்நே 
பேவியடாக கருேபபடுகிறது.

நிதயடாமிரடாவ் இேறகு முன்படாக 
முன்னடாள ஜனடாதிபதி ஜடார்ஜ்புஷ் 
அரசடாங்கத்தில் இலண ஆதைடாசகரடாக 
பணியடாறறியுள்ளடார் என்பது 
குறிபபி்த்ேக்கது.

EIH அச�ோசிசேட்டட ச�ோட்டல்ஸ் லிமிட்டட
உறுப்பினர்

பதிவு அலுவல்ம்: ௧/௨௪, ஜி.எஸ்.டி ர�காடு, மீனம்பகாக்ம், செனறன–௬௦௦௦௨௭. 
சவப்றெட்: www.eihassociatedhotels.in

Phone:  91-44-2234 4747; Fax:  91-44-2234 6699 
CIN: L92490TN1983PLC009903

34வது வருடாந்திர ப�ாதுக்கூடடம்
இதன மூலம் அறிவிக்ப்படுவதகாவது:
(a)  வருடகாந்தி� சபகாதுககூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பில் ்ண்டுளை அலுவல்்றை 

செயல்படுதத ்ம்சபனியின முப்பததுநகான்காவது வருடகாந்தி� 
சபகாதுககூட்டம் 4 ஆகஸ்ட, 2017 பவள்ளிக்கிழமை அன்று ைாமை 
3.30 ைணிக்கு டிற�டண்ட், 1/24, ஜி.எஸ்.டி.ர�காடு, மீனம்பகாக்ம்,  
செனறன–  600 027ல் நறடசபறுகிைது. வருடகாந்தி� சபகாதுககூட்டம் 
பற்றிய அறிவிப்பு, வருற் சீட்டு, பதிலி படிவம் மற்றும் 31 மகார்ச், 2017ல் 
முடிந்த  நிதி ஆண்டுக்கான வருடகாந்தி� அறிகற் ஆகியறவ மினனணு 
முறையிலும் ெகாதகா�ண முறையிலும் பதிவுத தபகால் மூலம் அனுப்பும் பணி 
10 ஜூறல, 2017 அனறு முடிக்ப்பட்டுளைது. வருடகாந்தி� அறிகற், 
வருடகாந்தி� சபகாதுககூட்ட அறிவிப்பு, வருற் சீட்டு மற்றும் பதிலி 
படிவதறத ்ம்சபனியின சவப்றெட் www.eihassociatedhotels.inல் உளைது.  
ரமற்செகானன ஆவணங்றை ்காகித வடிவில் சபை உறுப்பினர்்ள 
விரும்பினகால், அவர்்ளின பதிவு சபற்ை மு்வரிககு இறவ இலவெமகா் 
அனுப்பி றவக்ப்படும். இதற்்கா், isdho@oberoigroup.comககு DP ID-–Client 
ID/Folio No. ஆகியவற்றை குறிப்பிட்டு இசமயில் அனுப்புமகாறும் அல்லது 
்ம்சபனி செயலகாைர், 7, ஷகாம் நகாத மகார்க, சடல்லி–110 054 அவர்்ளுககு 
எழுததுபூர்வமகான ர்காரிகற்றய அனுப்புமகாறும் உறுப்பினர்்ள ர்ட்டுக 
ச்காளைப்படுகிைகார்்ள. ரமற்செகானன ஆவணங்ள  NDSL இறணயதைம் 
https://www.evoting.nsdl.comல் உளைது.

(b)  ்ம்சபனி்ள ெட்டம் 2013, பிரிவு 108 மற்றும் ்ம்சபனி்ள (ரமலகாண்றம 
மற்றும் நிர்வகா்ம்) விதி்ள 2014, விதி 20னபடி, சபகாதுககூட்டததில் 
பஙகுதகா�ர்்ள மினனணு முறையில் வகாக்ளிப்பதற்்கா் சதகாறலதூ� 
மினனணு வகாககுப்பதிவு வெதி அளிக்ப்பட்டுளைது. அறனதது 
பஙகுதகா�ர்்ளுககும் சதகாறலதூ� மினனணு முறையில் வகாக்ளிப்பதற்்கான 
வெதிறய ்ம்சபனி அளிததுளைது. இதற்்கா், அறிவிப்பில் உளை 
அறனதது அயிட்டங்ளின மீது மினனணு முறையில் பஙகுதகா�ர்்ள 
வகாககு்றை பதிவு செயவதற்்கா் மினனணு வகாககுப்பதிவிற்கு ரநஷனல் 
செகயூரிடீஸ் சடபகாசிட்டரி லிமிசடட்(‘‘NSDL’’)டுடன ஒரு ஒப்பந்தததில் 
்ம்சபனி ற்சயழுததிட்டுளைது. 

(c) கூட்டததில் வகாககுச்சீட்டு மூலம் வகாக்ளிப்பதற்்கான வெதி ஏற்படுததப்படும் 
மற்றும் கூட்டததில் ஆஜ�காகும் உறுப்பினர்்ள சதகாறலதூ� மினனணு 
வகாககுப்பதிவின மூலம் ஏற்்னரவ அவர்்ளின வகாககு்றை பதிவு 
செயயகாமல் இருந்தகால் அவர்்ளுககு கூட்டததில் வகாக்ளிககும் உரிறம 
உளைது. வகாககுச்சீட்டு முறையில் வகாக்ளிககும்ரபகாது, மினனணு முறையில் 
வகாககு்றை பதிவு செயத பஙகுதகா�ர்்ள கூட்டததில் வகாககுச்சீட்டு 
மூலம் வகாக்ளிக் முடியகாது எனபறத ்வனததில் ச்காளை ரவண்டும்.  
்ம்சபனியின செலுததப்பட்ட பஙகு மூலதனததில்  றவததுளை பஙகு்ள 
விகிதததில் பஙகுதகா�ர்்ளின வகாககுரிறம இருககும்.

(d)  கூட்டததிற்கு முனபகா் மினனணு முறையில் வகாக்ளிதத உறுப்பினர்்ள, 
கூட்டததில் ்லந்து ச்காளைலகாம் ஆனகால் மீண்டும் வகாக்ளிக் உரிறம 
கிறடயகாது.

(e)  ்ட் ஆப் ரததியகான சவளளிககிழறம 28 ஜூறல, 2017 அனறு  
உறுப்பினர்/பயனுளை உரிறமயகாைர் (மினனணு முறையில் பஙகு்றை 
றவததுளைவர்்ள விஷயததில்) சபயர்்ளில் பதிவு செயதுளை 
பஙகு்ளின செலுததப்பட்ட மதிப்பு அடிப்பறடயில் வகாக்ளிககும் உரிறம 
்ணககிடப்படும். ்ட் ஆப் ரததியகான 28 ஜூறல, 2017 அனறு உறுப்பினர் 
பதிரவடு அல்லது சடபகாசிட்டரி்ளினகால் ப�காமரிக்ப்படும் பயனுளை 
உரிறமயகாைர் பதிரவட்டில் பதிவகாகி உளை சபயர்்ளில் உளை நபர் 
சதகாறலதூ� மினனணு வகாககுப்பதிவு/வகாககுச்சீட்டு மூலம் வகாக்ளிககும் 
வெதிறய சபைலகாம்.

(f) அறிவிப்பு அனுப்பிய பிைகு ் ம்சபனியின பஙகு்றை சபற்று ் ம்சபனியின 
உறுப்பினர் ஆனவர் மற்றும் ்ட் ஆப் ரததியகான சவளளிககிழறம, 
28 ஜூறல 2017 அனறு பஙகு்றை றவததுளைவர் அவர்்ளின                                                                                                  
folio No./DP ID and Client ID குறிப்பிட்டு isdho@oberoigroup.com;                                                                                                               
evoting@nsdl.co.in or asimsecy@gmail.com (‘‘ஆ�காயவகாைர்’’) அவர்்ளுககு 
இசமயில் அனுப்பி லகாகிங ஐடி மற்றும் பகாஸ்ரவர்றட சபற்றுக 
ச்காளைலகாம். எனினும் நீங்ள சதகாறலதூ� மினனணு வகாககுப்பதிவிற்கு 
ஏற்்னரவ NSDL–ல் பதிவு செயதிருந்தகால், தற்ரபகாறதய உபரயகா் ஐடி 
மற்றும் பகாஸ்ரவர்றட பயனபடுததி  நீங்ள வகாக்ளிக்லகாம். ஒருரவறை 
நீங்ள பகாஸ்ரவர்றட மைந்திருந்தகால், www.evoting.nsdl.com–ல் உளை  
"Forget User Details/Password"  எனை ஆப்ஷறன பயனபடுததி உங்ள 
பகாஸ்ரவர்றட மீட்டறமக்லகாம். 

(g)  மினனணு வகாககுப்பதிவு 1 ஆகஸ்ட 2017 (இந்திய நேரப�டி காமை 
9.00 ைணி) சதகாடஙகி 3 நகாட்்ள நடககும். மினனணு வகாககுப்பதிவு                                                                                                                                
3 ஆகஸ்ட 2017 (இந்திய நேரப�டி ைாமை 5.00 ைணி) முடிவமடகிறது.  
அதன பிைகு மினனணு வகாககுப்பதிவு NSDL–லினகால் முடக்ப்படும். 
உறுப்பினர்்ள ஒரு தீர்மகானததின மீது வகாக்ளிதது விட்டகால் பினனர் 
அதறன மகாற்ை முடியகாது. மினனணு வகாககுப்பதிவிற்்கான விவ�மகான 
செயல்முறை்ள/அறிவுறுததல்்ள ஆகியறவ வருடகாந்தி� சபகாதுககூட்ட 
அறிவிப்பில் உளைது. ஏதகாவது ெந்ரத்ம் அல்லது குறை இருப்பின அது 
குறிதது பஙகுதகா�ர்்ளுக்கான அடிக்டி ர்ட்்ப்படும் ர்ளவி்ள பிரிறவ 
அணு்லகாம் அல்லது  https://www.evoting.nsdl.comல் படியிைக் பிரிவில் 
உளை பஙகுதகா�ர்்ளுக்கான சதகாறலதூ� மினனணு வகாககுப்பதிவு உபரயகா் 
ற்ரயட்றட பகார்றவயிடலகாம்.

(h)   குறை்றை தீர்க்  அணு் ரவண்டிய சபகாறுப்பகான நபர் பற்றிய விவ�ங்ள 
கீரழ த�ப்பட்டுளைன:

i)  வகாககுசீட்டு மூலம் ஓட்டுப்பதிவு:
 திரு. ரதஜஸ்வி தீட்சித 
 உதவி ்ம்சபனி செயலகாைர்
 EIH லிமிசடட், ்கார்ப்பர�ட் அலுவல்ம்: 
 7, ஷகாம் நகாத மகார்க, சடல்லி–110 054.
 இசமயில்: tejasvi.dixit@oberoigroup.com 
 சதகாறலரபசி: 011 2389 0505; ரபகஸ்: 011 2389 0575

ii) மினனணு வகாககுப்பதிவு:
 திரு. �காஜீவ் �ஞென
 ரநஷனல் செகயூரிடீஸ் சடபகாசிட்டரி லிமிசடட் (NSDL)
 டிர�ட் ரவர்ல்ட் – A விங, ்மலகா மில்ஸ் ்காம்பவுண்ட்
 ரலகாயர் பர�ல், மும்றப–400 013
 இசமயில்: rajivr@nsdl.co.in ரபகான: 022 2499 4738
(i)  ெட்டப்பிரிவு 91, ்ம்சபனி்ள (ரமலகாண்றம மற்றும் நிர்வகா்ம்) விதி்ள 

2014, விதி 10ன மற்றும் செகயூரிடீஸ் அண்ட் எகரெஞ ரபகார்டு ஆப் 
இந்தியகா (பட்டியல் ்ட்டுப்பகாடு்ள மற்றும் சவளியீடு ரதறவ்ள) விதி்ள 
2015, விதி 42னபடி வருடகாந்தி� சபகாதுககூட்டம் நறடசபறுவறதசயகாட்டி 
்ம்சபனியின உறுப்பினர்்ள பதிரவடு மற்றும் பஙகு மகாற்று புதத்ங்ள 
சவளளிககிழறம, 28 ஜூறல, 2017 முதல் ஞகாயிறுககிழறம, 30 ஜூறல, 
2017 முடிய (இ�ண்டு நகாட்்ளும் ரெர்தது)  மூடப்பட்டிருககும்.    

EIH அரெகாசிரயட்டட் ர�காட்டல்ஸ் லிமிசடட்டுக்கா்
இடம்:  ச்கால்்ததகா இந்்தராணி நர
ரததி : 12 ஜூறல, ௨௦17  ்ம்சபனி செயலகாைர்

புதுப்ல்லி, ஜூலை 12–   
இநதியடாவின் முன்னணி 

வங்கிகளில் ஒன்றடான  ஸ்த்ட 
தபங்க் ஆப இநதியடா, (எஸ்பிஐ) 
ஐஎமபிஎஸ் (IMPS) (இமமீடியட 
தபமண்ட சர்வீஸ்) முலறயில் 
பணபபரிமடாறறம பசய்வேறகடான 
தசலவக் கட்ணத்லே 
உயர்த்தியுள்ளது.   

உ்னடி பணபபரிமடாறற தசலவ 
எனபபடும ஐஎமபிஎஸ் (IMPS) 
முலறயில் பணபபரிமடாறறம 
பசய்வேறகடான தசலவக் 
கட்ணம உயர்த்ேபபடடிருபபது 
குறித்து டிவிட்ரில் பசய்தி 
பவளியி்பபடடுள்ளது.   

ஜூலை மடாேத் துவக்கத்தில், 
வங்கிப பணியில் ேனது 62வது 
ஆண்டிலன நிலறவு பசய்திருக்கும 
எஸ்பிஐ, ரூ.1000 வலர ஐஎமபிஎஸ் 
முலறயில் பணபபரிமடாறறம 
பசய்ய எநே கட்ணமும 

விதிக்கபப்வில்லை.   
அதே சமயம, ஆயிரம ரூபடாய் 

முேல் ஒரு ைடசம ரூபடாய் 
வலரயிைடான பணபபரிமடாறறத்துக்கு 
ரூ.5 கட்ணமடாக 
நிர்ணயிக்கபபடடுள்ளது. இது 
ஜிஎஸ்டி வரிக்கு அபபடாறபட்து. 
அதே தபடாை, ரூ.1 ைடசம 
முேல் ரூ.2 ைடசம வலரயிைடான 
பணபபரிமடாறறத்துக்கு ரூ.15 
கட்ணம வசூலிக்கபபடும என்று 
பேரிவிக்கபபடடுள்ளது.   

ஐஎமபிஎஸ் முலறயில்                                                                       
24X7 மணி தநரமும 
பணபபரிமடாறறம பசய்யைடாம. அதே 
சமயம, பணபபரிமடாறறத்துக்கடான 
தகடாரிக்லக பசல்தபடான் அல்ைது 
இலணயே்ளம மூைமடாக 
லவக்கபபட்துதம, உ்னடியடாக 
பணபபரிமடாறறம பசய்யபபடும 
என்பது இேன் சிறபபமசங்க                 
்ளடாகும.   

உடனடி பைப்பரிமாறை நசறை:
ஸநடட் ைங்கி ்கட்டைம் உயர்வு
ரூ.1 லட்ெம் முதல் ரூ.2 லட்ெம் வற� – ரூ.15

ராம்கா சிஸ்டமஸ லிமிட்டட்
CIN: L72300TN1997PLC037550

பதிவு அலுவலகம்: 47, பிஎஸ்க நகர், ராஜபாளையம்–626 108
கார்்பப்ரட் அலுவலகம்: 64, சர்்ார் பட்்டேல் ்ராடு, ்ரமணி, சசனளனை–600 113

 Email:investorcomplaints@ramco.com, website: www.ramco.com
Tel: +91 44 2235 4510 / 6653 4000, Fax: +91 44 2235 2884
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