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EIH அச�ோசிசேட்டட 
ச�ோட்டல்ஸ் லிமிட்டட

பதிவு அலுவலகம்: ௧/௨௪, ஜி.எஸ்.டி ர�ோடு, 
மீனம்போககம், சென்ன–௬௦௦௦௨௭.

CIN: L92490TN1983PLC009903
சவப்ெட்: www.eihassociatedhotels.in

அறிவிபபு
செகயூரிடீஸ் அண்ட் எகரெஞ் 
ரபோர்டு ஆப இந்தியோ (பட்டியல் 
கட்டுபபோடுகள் மற்றும் சவளியீடு 
ரே்வகள்) விதிகள் 2015ன 
விதி 29 மற்றும் 47னபடி, இே� 
அலுவல்களுககு இ்ைரய 30 ஜூன, 
2017ல் முடிந்ே கோலோண்டுககோன 
ேணிக்க செயயபபைோே நிதிநி்ல 
முடிவுக்ை பரிசீலித்து, ஒபபுேல் 
அளித்து பதிவு செயய கம்சபனி 
இயககுனர்கள் குழுவின கூட்ைம் 
சவள்ளிககிழ்ம, 4 ஆகஸ்ட் 2017 
அனறு ந்ைசபறும் எனறு இேன 
மூலம் அறிவிககபபடுகிறது.

இந்ே அறிவிபபு 
கம்சபனியின இ்ையேைம்                                                                          
www.eihassociatedhotels.in மற்றும் 
ஸ்ைோக எசரெஞ்சுகளின இ்ைய 
ேைம் www.bseindia.com மற்றும் 
www.nseindia.comலும் உள்ைது.

EIH அரெோசிரயட்ைட் ர�ோட்ைல்ஸ் 
லிமிசைட்டுககோக

               இந்த்�ோணி ர�
 கம்சபனி செயலோைர்

ரேதி: 7 ஜூ்ல 2017

In The Court of Subordinate 
Judge at Tambaram
HMOP No.79/2017

A.Malathy ...Petitioner
Vs

M/s.Sathya 
...Respondent

NOTICE
Please take notice that 

the above case is posted 
on 24.08.2017 before the 
Honourable Sub–Judge 
at Tambaram for your 
appearance, kindly attend 
the court for the said case 
on 24.08.2017 at 10.30 a.m. 
Before the Honourable above 
said court at Tambaram. failing 
which the matter will be heard 
in your absence.

K.Parvathy
Counsel for Petitioner

அண்ைோ தி.மு.க. (அம்மோ) ே்ல்ம கழகத்தில் அண்ைோ தி.மு.க. 
சேோண்ைர்களிைம் இருந்து அ்மபபுச செயலோைர்கள் ஏ.ரக.செல்வ�ோஜ், எம்.
பி., பி.வி.�மைோ, ரக.அண்ைோம்ல, புத்திெந்தி�ன ஆகிரயோர் மனுகக்ை 
சபற்றனர்.

சென்னை, ஜூ்ை.7-  
இைங்கை கைடற்ப்டயினைரால் 

்கைது செய்யப்படட 50 தமிழகை 
மீனைவரகைள் மறறும் 143 ்படகுகை்ை 
மீடகை நடவடிக்கை எடுககை வவண்டும் 
எனறு பிரதமர வமாடிககு தமிழகை 
முதல்வர எடப்பாடி வகை.்பழனிொமி 
கைடிதம் எழுதியுள்ைார.  

இதுகுறித்து முதலமைச்சர் 
எடப்பாடி கே.்ழனி்சபாமி எழுதிய 
ேடிதத்தில் கூறப்ட்டு இருப்தபாவது:-  

எஙேள் மீனவ ைகேள் ்சட்ட 
விக�பாதைபாே ததபாடர்ந்து மேது 
த்சயயப்டும் நிேழமவ உஙேள் 
ேவனத்துககுக தேபாண்டு வ� 
விரும்புகிகறன். புதுககேபாட்மட 
ைபாவட்டம் கேபாட்மடப்ட்டினம், 
தெேதபாப்ட்டினம் மீன்பிடி 
தளஙேளில் இருந்து 2 யந்தி�ப 
்டகுேளில் மீன்பிடிகே த்சன்ற 
8 மீனவர்ேள் 5ந்கததியன்று 
இலஙமே ேடற்மடயின�பால் மேது 
த்சயயப்ட்டு ேஙகே்சன்துமறககு 
தேபாண்டு த்சல்லப்ட்டு விட்டனர்.  

ைறதறபாரு ்சம்்வத்தில் 
புதுககேபாட்மட ைபாவட்டம் 

கேபாட்மடப்ட்டினம் மீன்பிடி 
தளத்தில் இருந்து ஒரு எந்தி�ப்டகில் 
மீன்பிடிப்தறேபாே 4 மீனவர்ேள் த்சன்ற 
்டகில் இலஙமே ேடற்மடயினரின் 
்டகு கைபாதியதபால் மீனவர்ேளின் 
்டகு மூழேடிகேப்ட்டது. இதனபால் 
ேடலுககுள் விழுந்து தத்தளித்த 
மீனவர்ேமள ைறற மீனவர்ேள் 
மீட்டுள்ளனர்.  

்பாக நீரிமைப ்குதியில் எஙேள் 
மீனவர்ேளுககு ்பா�ம்்ரியைபாேவும், 

இலங்க கைற்ப்ை ்கது செயதிருககும்

50 மீனவர்களை மீட்க
நடவடிகள்க: பிரதமருககு 
முதலவர எடப்பாடி ்கடிதம்

143 ப்டகுகளை திருமபப் டபற வழி கோணவும அறிவுத்தல் 
வ�லபாறறுப பூர்வைபாேவும் இருககும் 
வபாழவபாதபா�ைபான மீன்பிடி 
உரிமையில் இலஙமே அ�சின் 
தமலயீடு ததபாடர்கிறது. ஆனபால் 
அந்த வ�லபாறறுப பூர்வைபான 
உரிமை, இந்தியபா, இலஙமே 
இமடகய ேச்சத்தீவு ததபாடர்்பாே 
1974 ைறறும் 1976-ம் ஆண்டுேளில் 
ஏற்ட்ட ஒப்ந்தத்மத அடுத்து 
்றிக்பாய விட்டது. இதனபால் தமிழே 
மீனவர்ேளுககு இப்டிப்ட்ட அவல 
நிமல ஏற்ட்டுள்ளது.  

அந்த ஒப்ந்தத்துககு அ�சியல் ்சபா்சன 
ரீதியபாே த்சல்லத்தகேதல்ல என்று 
உஙேளுககு ைமறந்த முதலமைச்சர் 
தெயலலிதபா ்லமுமற ேடிதம் 
எழுதியுள்ளபார். சுபரீம் கேபார்ட்டிலும் 
இதுததபாடர்்பாே அவர் வழககு தபாகேல் 
த்சயதுள்ளபார். எனகவ இலஙமே, 
இந்தியபாவுககு இமடகயயபான 
்சர்வகத்ச ேடல் எல்மல ததபாடர்்பான 
விவேபா�ம் முடிவமடயபாத 
பி�சசிமனயபாே உள்ளது.  

தமிழே மீனவர்ேமள இலஙமே 
அ�சு ததபாடர்ந்து துன்புறுத்தி வருவது 
உடனடியபாே நிறுத்தப்ட கவண்டும். 
்பாக நீரிமைப ்குதியில் தமிழே 
மீனவர்ேளுககு உள்ள உரிமைமய 
விட்டுக தேபாடுகே முடியபாது. தமிழே 
மீனவர்ேளின் வபாழவபாதபா�த்மத 
அழிககும் நிமலப்பாட்டில் இருந்து 
அவர்ேள் விலேவில்மல.  

அவர்ேளின் வபாழவபாதபா�ைபான 
மீன்பிடி ்டகுேமளயும் இலஙமே 
ேடற்மடயினர் பிடித்துச த்சன்று 
விடுகின்றனர். அவறமற நீண்ட 
ேபாலம் ேடலிகலகய விட்டு 
மவத்திருப்தபால் அமவ நபா்சைமடந்து 
வருகின்றன. இதனபால் மீனவர்ேளின் 
வபாழவபாதபா�ம் ைறுகேப்டுகிறது.  
எனகவ இலஙமே ேடற்மடயின�பால் 
மேது த்சயயப்ட்ட 50 மீனவர்ேள் 
ைறறும் பிடித்து மவகேப்ட்டுள்ள 
143 ்டகுேமளயும் விடுவிககும் 
நடவடிகமேயில் தமலயிட 
கவண்டும்.  

இவவபாறு அதில் கூறப்ட்டுள்ளது.  

த்சன்மன, ெூமல 7–
நபாமள ைறுநபாள் (9–-ம் கததி) 

ைறறும் 23-ம் கததிேளில் அமனத்து 
வபாககுச ்சபாவடிேளிலும்  நமடத்ற 
உள்ள சிறபபு முேபாம்ேளில் புதிய 
வபாகேபாளர்ேமளயும் ைறறும்  
்ட்டியலில் இருந்து விடு்ட்ட 
வபாகேபாளர்ேமளயும் க்சர்ககும் 
்ணியில்  எழுசசியுடன் த்சயல்்ட 
கவண்டுதைன்று அண்ைபா தி.முே. 
நிர்வபாகிேள், ததபாண்டர்ேளுககு 
தமலமைகேழேம் கவண்டுகேபாள் 
விடுத்துள்ளது.இது ்சம்்ந்தைபாே 
அண்ைபா தி.மு.ே. (பு�ட்சித் 
தமலவி அம்ைபா) தமலமைக ேழேம் 
தவளியிட்டுள்ள த்சயதிக குறிபபில் 
கூறியிருபபுதபாவது:–  

 18 முதல் 21 வயது நி�ம்பிய 
வபாகேளிகேத் தகுதி த்றறவர்ேமள 
வபாகேபாளர் ்ட்டியலில் க்சர்கேவும், 
த்யர் ைபாறறம், திருத்தம் த்சயயவும், 
இந்த ைபாதம் முழுவதும் சிறபபுப 
்ணிேள் நமடத்ற உள்ளதபாே 
கதர்தல் ஆமையம் அறிவித்துள்ளது.   

இமையதளம் மூலம் ்திவு 
த்சயயவும், வீடு வீடபாேச த்சன்று 
புதிய வபாகேபாளர்ேள் ததபாடர்்பான 
வி்சபா�மை நடத்தவும், அபத்பாழுது 
்டிவம்-6–-ஐ தேபாடுத்து ்ட்டியலில் 
த்யர் க்சர்கே விண்ைபபிகேவும் 
கதர்தல் ஆமையத்தின் மூலம் 
ஏற்பாடுேள் த்சயயப்ட்டுள்ளன.   

இது தவி�, ெூமல 9 ைறறும் 
23–ம் கததிேளில் அமனத்து 
வபாககுச்சபாவடிேளிலும் சிறபபு 
முேபாம்ேள் நடத்தப்ட உள்ளதபாேவும், 
அவர்ேமளத் ததபாடர்பு தேபாண்டு 
வீட்டு முேவரிமயத் ததரிவித்தபால் 
ஓட்டுச ்சபாவடி நிமல அலுவலர்ேள் 
வீடு கதடி வந்து ்டிவத்மதப த்றறுக 
தேபாள்வபார்ேள் என்றும்,   

ைண்டல அலுவர்ேளிடமும் 
விண்ைப்ம் த்சயயலபாம் என்றும், 

9ந் தேதி முேல் 23ந் தேதி வரை
புதிய வபாக்கபாைர்கள் சேரபபு மு்கபாம்: 

அண்பா தி.மு.்க. நிரவபாகி்கள், ததபாணடர்களுககு 
தளைளமக ்கழ்கம் சவணடுச்கபாள்

பூர்த்தி த்சயத விண்ைப்ஙேமள 
அஞ்சல் மூலைபாே ைண்டல 
அலுவலர்ேளுககு அனுபபி 
மவகேலபாம் என்றும், இந்தப 
்ணிேள் தமிழநபாடு முழுவதும் 
நமடத்றுவதபாேவும் கதர்தல் 
ஆமையம் ததரிவித்துள்ளது.   

எந்த கந�த்தில் கதர்தல் வந்தபாலும் 
அண்ைபா தி.மு.ே. நிர்வபாகிேளும், 
ேழேத் ததபாண்டர்ேளும் தயபார் 
நிமலயில் இருகே கவண்டும் 
என்்தபால், புதிய வபாகேபாளர்ேள் 

க்சர்ககும் ்ணியில் தமலமைக 
ேழே நிர்வபாகிேளும், நபாடபாளுைன்ற-
்சட்டைன்ற உறுபபினர்ேளும், 
முன்னபாள் அமைச்சர்ேளும், 
முன்னபாள் நபாடபாளுைன்ற, -்சட்டைன்ற 
உறுபபினர்ேளும், பிற அணிேமளச 
க்சர்ந்த நிர்வபாகிேளும், நிர்வபாகிேளும், 
தெயலலிதபாவின் விசுவபா்சமிகே 
ததபாண்டர்ேளும் தஙேமள 
ஈடு்டுத்திக தேபாள்ள கவண்டும்.

இவவபாறு அந்த த்சயதிககுறிபபில் 
கூறப்ட்டுள்ளது.

த்சன்மன, ெூமல 7–
 குடும்் அட்மடயில் ைபாறறஙேள் 

த்சயதல் ைறறும் த்பாது விநிகயபாே 
திட்டத்தில் ேபாைப்டும் 
குமற்பாடுேள் குறித்து தமிழேம் 
முழுவதும் வட்டஙேள் கதபாறும் 
ைகேள் குமறதீர் கூட்ட முேபாம் 
ஒவதவபாரு ைபாதமும் நடத்தப்டும் 
என அ�சு அறிவித்துள்ளது.   

அதன்்டி உைவு த்பாருள் 
வழஙேல் ைறறும் நுேர்கவபார் 
்பாதுேபாபபுத் துமற, த்சன்மனயில் 
17 ைண்டல ்குதிேளில் ைகேளின் 
குமறேமள கேட்டு தீர்வு ேபாணும் 
த்பாருட்டு ெூமல ைபாதத்திறேபான 
ைபாதபாந்தி� த்பாது விநிகயபாேத் 
திட்ட குமறதீர் கூட்ட முேபாம் 
அந்தந்த ைண்டல உதவி ஆமையர் 
அலுவலேத்திகலகய நபாமள (8–ந் 
கததி) ேபாமல 10 ைணி முதல் 5 ைணி 
வம� நமடத்றவுள்ளது.   

குடும்் அட்மடதபா�ர்ேள் குடும்் 
அட்மடேளில் த்யர், முேவரி ைபாறறம், 
திருத்தம் ைறறும் த்பாது விநிகயபாே 
திட்ட ேமடேளின் த்சயல்்பாடுேள் 
குறித்தும் த்பாது விநிகயபாே திட்ட 
த்பாருள்ேள் கிமடப்து குறித்தும் 
தனியபார் துமறயில் ்சந்மதயில் 
விறேப்டும் த்பாருட்ேள் அல்லது 
க்சமவேள் வபாஙகும் நுேர்கவபார்ேள் 
ஏைபாறறப்டுவது அல்லது குமறேள் 
இருப்து குறித்தும் தஙேளுககு 
குமறேள் ஏகதனும் இருபபின் 
அவறமற இககூட்டத்தில் 
ததரிவித்தபால் குமறேமள விம�ந்து 
தீர்வு த்சயய உரிய நடவடிகமே 
கைறதேபாள்ளப்டும். த்சன்மனயில் 
உள்ள 17 ைண்டல ்குதியில் 
உள்ள குடும்் அட்மடதபா�ர்ேள் 
இந்த வபாயபபிமன ்யன்்டுத்தி 
தேபாள்ளுைபாறு கேட்டுக 
தேபாள்ளப்டுகிறபார்ேள்.   

தேனளனயில 17 மணடைத்தில 
நபாளை த்பாது விநிசயபா்கத் திடட 

குளைதீர கூடட மு்கபாம்


