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இலங்கை கடற்படை கைது செய்திருக்கும்

50 மீனவர்களை மீட்க
நடவடிக்கை: பிரதமருக்கு
முதல்வர் எடப்பாடி கடிதம்
143 படகுகளை திரும்பப் பெற வழி காணவும் அறிவுத்தல்

சென்னை, ஜூலை.7இலங்கை
கடற்படையினரால்
கைது செய்யப்பட்ட 50 தமிழக
மீனவர்கள் மற்றும் 143 படகுகளை
மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்
என்று பிரதமர் ம�ோடிக்கு தமிழக
முதல்வர் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி
கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
இதுகுறித்து
முதலமைச்சர்
எடப்பாடி கே.பழனிசாமி எழுதிய
கடிதத்தில் கூறப்பட்டு இருப்பதாவது:எங்கள் மீனவ மக்கள் சட்ட
விர�ோதமாக
த�ொடர்ந்து
கைது
செய்யப்படும் நிகழ்வை உங்கள்
கவனத்துக்குக்
க�ொண்டு
வர
விரும்புகிறேன்.
புதுக்கோட்டை
மாவட்டம்
க�ோட்டைப்பட்டினம்,
ஜெகதாப்பட்டினம்
மீன்பிடி
தளங்களில் இருந்து 2 யந்திரப்
படகுகளில்
மீன்பிடிக்க
சென்ற
8
மீனவர்கள்
5ந்தேதியன்று
இலங்கை கடற்படையினரால் கைது
செய்யப்பட்டு
கங்கேசன்துறைக்கு
க�ொண்டு செல்லப்பட்டு விட்டனர்.
மற்றொரு
சம்பவத்தில்
புதுக்கோட்டை
மாவட்டம்

க�ோட்டைப்பட்டினம்
மீன்பிடி
தளத்தில் இருந்து ஒரு எந்திரப்படகில்
மீன்பிடிப்பதற்காக 4 மீனவர்கள் சென்ற
படகில் இலங்கை கடற்படையினரின்
படகு ம�ோதியதால் மீனவர்களின்
படகு மூழ்கடிக்கப்பட்டது. இதனால்
கடலுக்குள்
விழுந்து
தத்தளித்த
மீனவர்களை
மற்ற
மீனவர்கள்
மீட்டுள்ளனர்.
பாக் நீரிணைப் பகுதியில் எங்கள்
மீனவர்களுக்கு பாரம்பரியமாகவும்,

அண்ணா தி.மு.க. (அம்மா) தலைமை கழகத்தில் அண்ணா தி.மு.க.
த�ொண்டர்களிடம் இருந்து அமைப்புச் செயலாளர்கள் ஏ.கே.செல்வராஜ், எம்.
பி., பி.வி.ரமணா, கே.அண்ணாமலை, புத்திசந்திரன் ஆகிய�ோர் மனுக்களை
பெற்றனர்.

வரலாற்றுப் பூர்வமாகவும் இருக்கும்
வாழ்வாதாரமான
மீன்பிடி
உரிமையில்
இலங்கை
அரசின்
தலையீடு த�ொடர்கிறது. ஆனால்
அந்த
வரலாற்றுப்
பூர்வமான
உரிமை,
இந்தியா,
இலங்கை
இடையே கச்சத்தீவு த�ொடர்பாக
1974 மற்றும் 1976-ம் ஆண்டுகளில்
ஏற்பட்ட
ஒப்பந்தத்தை
அடுத்து
பறிப�ோய் விட்டது. இதனால் தமிழக
மீனவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட அவல
நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
அந்த ஒப்பந்தத்துக்கு அரசியல் சாசன
ரீதியாக செல்லத்தக்கதல்ல என்று
உங்களுக்கு மறைந்த முதலமைச்சர்
ஜெயலலிதா
பலமுறை
கடிதம்
எழுதியுள்ளார். சுப்ரீம் க�ோர்ட்டிலும்
இதுத�ொடர்பாக அவர் வழக்கு தாக்கல்
செய்துள்ளார். எனவே இலங்கை,
இந்தியாவுக்கு
இடையேயான
சர்வதேச கடல் எல்லை த�ொடர்பான
விவகாரம்
முடிவடையாத
பிரச்சினையாக உள்ளது.
தமிழக மீனவர்களை இலங்கை
அரசு த�ொடர்ந்து துன்புறுத்தி வருவது
உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும்.
பாக் நீரிணைப் பகுதியில் தமிழக
மீனவர்களுக்கு உள்ள உரிமையை
விட்டுக் க�ொடுக்க முடியாது. தமிழக
மீனவர்களின்
வாழ்வாதாரத்தை
அழிக்கும் நிலைப்பாட்டில் இருந்து
அவர்கள் விலகவில்லை.
அவர்களின்
வாழ்வாதாரமான
மீன்பிடி படகுகளையும் இலங்கை
கடற்படையினர் பிடித்துச் சென்று
விடுகின்றனர்.
அவற்றை
நீண்ட
காலம்
கடலிலேயே
விட்டு
வைத்திருப்பதால் அவை நாசமடைந்து
வருகின்றன. இதனால் மீனவர்களின்
வாழ்வாதாரம்
மறுக்கப்படுகிறது.
எனவே இலங்கை கடற்படையினரால்
கைது செய்யப்பட்ட 50 மீனவர்கள்
மற்றும் பிடித்து வைக்கப்பட்டுள்ள
143 படகுகளையும் விடுவிக்கும்
நடவடிக்கையில்
தலையிட
வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
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
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9ந் தேதி முதல் 23ந் தேதி வரை

புதிய வாக்காளர்கள் சேர்ப்பு முகாம்:
அண்ணா தி.மு.க. நிர்வாகிகள், த�ொண்டர்களுக்கு
தலைமைக் கழகம் வேண்டுக�ோள்

சென்னை, ஜூலை 7–
நாளை மறுநாள் (9–-ம் தேதி)
மற்றும் 23-ம் தேதிகளில் அனைத்து
வாக்குச் சாவடிகளிலும் நடைபெற
உள்ள சிறப்பு முகாம்களில் புதிய
வாக்காளர்களையும்
மற்றும்
பட்டியலில்
இருந்து
விடுபட்ட
வாக்காளர்களையும்
சேர்க்கும்
பணியில் எழுச்சியுடன் செயல்பட
வேண்டுமென்று அண்ணா தி.முக.
நிர்வாகிகள்,
த�ொண்டர்களுக்கு
தலைமைக்கழகம்
வேண்டுக�ோள்
விடுத்துள்ளது.இது
சம்பந்தமாக
அண்ணா
தி.மு.க.
(புரட்சித்
தலைவி அம்மா) தலைமைக் கழகம்
வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில்
கூறியிருப்புதாவது:–
18 முதல் 21 வயது நிரம்பிய
வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்றவர்களை
வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கவும்,
பெயர் மாற்றம், திருத்தம் செய்யவும்,
இந்த மாதம் முழுவதும் சிறப்புப்
பணிகள்
நடைபெற
உள்ளதாக
தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
இணையதளம்
மூலம்
பதிவு
செய்யவும், வீடு வீடாகச் சென்று
புதிய வாக்காளர்கள் த�ொடர்பான
விசாரணை நடத்தவும், அப்பொழுது
படிவம்-6–-ஐ க�ொடுத்து பட்டியலில்
பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பிக்கவும்
தேர்தல்
ஆணையத்தின்
மூலம்
ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இது தவிர, ஜூலை 9 மற்றும்
23–ம்
தேதிகளில்
அனைத்து
வாக்குச்சாவடிகளிலும்
சிறப்பு
முகாம்கள் நடத்தப்பட உள்ளதாகவும்,
அவர்களைத் த�ொடர்பு க�ொண்டு
வீட்டு முகவரியைத் தெரிவித்தால்
ஓட்டுச் சாவடி நிலை அலுவலர்கள்
வீடு தேடி வந்து படிவத்தைப் பெற்றுக்
க�ொள்வார்கள் என்றும்,
மண்டல
அலுவர்களிடமும்
விண்ணப்பம் செய்யலாம் என்றும்,
EIH அச�ோசியேட்டட்
ஹ�ோட்டல்ஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: ௧/௨௪, ஜி.எஸ்.டி ர�ோடு,
மீனம்பாக்கம், சென்னை–௬௦௦௦௨௭.
CIN: L92490TN1983PLC009903

வெப்சைட்: www.eihassociatedhotels.in

அறிவிப்பு
செக்யூரிடீஸ்
அண்ட்
எக்சேஞ்
ப�ோர்டு ஆப் இந்தியா (பட்டியல்
கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு
தேவைகள்)
விதிகள்
2015ன்
விதி 29 மற்றும் 47ன்படி, இதர
அலுவல்களுக்கு இடையே 30 ஜூன்,
2017ல் முடிந்த காலாண்டுக்கான
தணிக்கை செய்யப்படாத நிதிநிைல
முடிவுகளை பரிசீலித்து, ஒப்புதல்
அளித்து பதிவு செய்ய கம்பெனி
இயக்குனர்கள் குழுவின் கூட்டம்
வெள்ளிக்கிழமை, 4 ஆகஸ்ட் 2017
அன்று நடைபெறும் என்று இதன்
மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.
இந்த
அறிவிப்பு
கம்பெனியின்
இணையதளம்
www.eihassociatedhotels.in
மற்றும்
ஸ்டாக் எச்சேஞ்சுகளின் இணைய
தளம் www.bseindia.com மற்றும்
www.nseindia.comலும் உள்ளது.
EIH அச�ோசியேட்டட் ஹ�ோட்டல்ஸ்
லிமிடெட்டுக்காக
இந்த்ராணி ரே
கம்பெனி செயலாளர்
தேதி: 7 ஜூலை 2017

பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பங்களை
அஞ்சல்
மூலமாக
மண்டல
அலுவலர்களுக்கு
அனுப்பி
வைக்கலாம்
என்றும்,
இந்தப்
பணிகள்
தமிழ்நாடு
முழுவதும்
நடைபெறுவதாகவும்
தேர்தல்
ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
எந்த நேரத்தில் தேர்தல் வந்தாலும்
அண்ணா தி.மு.க. நிர்வாகிகளும்,
கழகத்
த�ொண்டர்களும்
தயார்
நிலையில்
இருக்க
வேண்டும்
என்பதால், புதிய வாக்காளர்கள்

சேர்க்கும்
பணியில்
தலைமைக்
கழக நிர்வாகிகளும், நாடாளுமன்றசட்டமன்ற
உறுப்பினர்களும்,
முன்னாள்
அமைச்சர்களும்,
முன்னாள் நாடாளுமன்ற, -சட்டமன்ற
உறுப்பினர்களும், பிற அணிகளைச்
சேர்ந்த நிர்வாகிகளும், நிர்வாகிகளும்,
ஜெயலலிதாவின்
விசுவாசமிக்க
த�ொண்டர்களும்
தங்களை
ஈடுபடுத்திக் க�ொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அந்த செய்திக்குறிப்பில்
கூறப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் 17 மண்டலத்தில்
நாளை ப�ொது விநிய�ோகத் திட்ட
குறைதீர் கூட்ட முகாம்
சென்னை, ஜூலை 7–
குடும்ப அட்டையில் மாற்றங்கள்
செய்தல் மற்றும் ப�ொது விநிய�ோக
திட்டத்தில்
காணப்படும்
குறைபாடுகள்
குறித்து
தமிழகம்
முழுவதும்
வட்டங்கள்
த�ோறும்
மக்கள் குறைதீர் கூட்ட முகாம்
ஒவ்வொரு மாதமும் நடத்தப்படும்
என அரசு அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி
உணவு
ப�ொருள்
வழங்கல்
மற்றும்
நுகர்வோர்
பாதுகாப்புத் துறை, சென்னையில்
17 மண்டல பகுதிகளில் மக்களின்
குறைகளை கேட்டு தீர்வு காணும்
ப�ொருட்டு ஜூலை மாதத்திற்கான
மாதாந்திர
ப�ொது
விநிய�ோகத்
திட்ட குறைதீர் கூட்ட முகாம்
அந்தந்த மண்டல உதவி ஆணையர்
அலுவலகத்திலேயே நாளை (8–ந்
தேதி) காலை 10 மணி முதல் 5 மணி
வரை நடைபெறவுள்ளது.

குடும்ப அட்டைதாரர்கள் குடும்ப
அட்டைகளில் பெயர், முகவரி மாற்றம்,
திருத்தம் மற்றும் ப�ொது விநிய�ோக
திட்ட கடைகளின் செயல்பாடுகள்
குறித்தும் ப�ொது விநிய�ோக திட்ட
ப�ொருள்கள் கிடைப்பது குறித்தும்
தனியார்
துறையில்
சந்தையில்
விற்கப்படும் ப�ொருட்கள் அல்லது
சேவைகள் வாங்கும் நுகர்வோர்கள்
ஏமாற்றப்படுவது அல்லது குறைகள்
இருப்பது
குறித்தும்
தங்களுக்கு
குறைகள்
ஏதேனும்
இருப்பின்
அவற்றை
இக்கூட்டத்தில்
தெரிவித்தால் குறைகளை விரைந்து
தீர்வு செய்ய உரிய நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளப்படும். சென்னையில்
உள்ள 17 மண்டல பகுதியில்
உள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்கள்
இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி
க�ொள்ளுமாறு
கேட்டுக்
க�ொள்ளப்படுகிறார்கள்.

