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ைதிவு அலுவைகம்: ஏஷியன் பில்டிங், தலை தளம், 17, R. கோமனி மோர்க், ைல்ைோர்ட் எஸ்ஹெட், மும்லை-–400 001. 

இணைப்பு ஏ
லட்சுமி விலாஸ் வங்கியின் பத்திரம் வழங்்கல் மீது  

மெசர்ஸ் CARE–ன்   திருத்்தப்பட்்ட ரரட்டிங் கீழ்க்கண்டவாறு உள்ளது

இன்ஸ்ட்ரூடமண்ட் டதோெர் திருததபைட்ெ ஹைட்டிங் குறிபபுகள் ஐஎஸ்ஐஎன் எண்.

ஈடுடைறோத
திரும்ை டைறததக்க

மோறற முடியோத
சப ஆர்டிஹனட்
ஹைோயர் ெயர் II

ைததிைங்கள்

டதோெர் VII
(விருபைம் B)

CARE BBB +
(டிரிபிள் பி பிளஸ்)

CARE Aலிருந்து திருததபைட்ெது
(Single A Minus)

INE694C08047

டதோெர் VIII CARE BBB +
(டிரிபிள் பி பிளஸ்)

CARE Aலிருந்து திருததபைட்ெது
(Single A Minus)

INE694C08054

டதோெர் IX CARE BBB +
(டிரிபிள் பி பிளஸ்)

CARE Aலிருந்து திருததபைட்ெது
(Single A Minus)

INE694C08062

டதோெர் X CARE BBB +
(டிரிபிள் பி பிளஸ்)

CARE Aலிருந்து திருததபைட்ெது
(Single A Minus)

INE694C08070

டையர் மோறறம்
    M.JEYACHITHRA,  கணவர் 

டையர்:  Rajendiran, பிறந்த 

ஹததி: 19.04.1973,  எண்.167, 

168, ஹைஸ்–1, மோணிக்கம் நகர், 

குன்றததூர்,    டசன்லன– 

600 069,     என்ற முகவரியில் வசிக்கும் 

நோன் இனி         JAYACHITRA, 
என்று அலைக்கபைடுகிஹறன்.

      M.JEYACHITHRA

டையர் மோறறம்
 KRISHNAMURTHY 

BASKAR,   தந்லத  டையர்:     
Krishnasamy, பிறந்த ஹததி: 
19.08.1964,  எண்.33/53, மூர்ததி 
நகர் டதரு, வியோசர்ைோடி, டசன்லன– 
600 039,  என்ற முகவரியில் வசிக்கும் 
நோன் இனி     KRISHNASAMY 
BASKER,   என்று 
அலைக்கபைடுகிஹறன்.

  KRISHNAMURTHY 
BASKAR

டையர் மோறறம்
     APPANRAJ,  தந்லத 

டையர்:    Selva Kumar, பிறந்த 

ஹததி: 4.11.1992, எண்.2–16, 

டெயின் டதரு, விழுக்கம் (V) 

அஞசல், விழுபபுைம் மோவட்ெம் – 

604206,  என்ற முகவரியில் வசிக்கும் 

நோன் இனி        APPANDAIRAJAN,   
என்று அலைக்கபைடுகிஹறன்.

      APPANRAJ

டையர் மோறறம்
    Dimple Babulal Jain, 

கணவர் டையர்:  Lalith Kumar, 
பிறந்த ஹததி: 25.04.1988, 
எண்.838/A, டைல்லி ஏரியோ, 
G–பிளோக், 16வது டதரு, 
அண்ணோ நகர்,    டசன்லன– 
600 040,     என்ற முகவரியில் வசிக்கும் 
நோன் இனி      DIMPLE  BHOOTRA,   
என்று அலைக்கபைடுகிஹறன்.

  Dimple Babulal Jain

புதுடெல்லி, ஜூன் 7–
வீடு, வாகன கென்களுககான 

வட்டி விகிதத்த உயரதத ரிசரவ் 
வங்கி திட்ெமிட்டுள்ளது. 

மத்தியில் பாரதீய ஜனதா அரசு 
பதவியயற்ற 4 ஆண்டுகளுக்குப் பி்றகு 
ரரப்யபா விகிதத்்த 0.25 சதவிகிதம் 
ரிசர்வ் வங்கி உயர்த்தியுள்ளது. 

ரரப்யபா யரட் உயர்வு காரணமாக 
வங்கிகள, வீட்டுக்கடன், 
வாகனக்கடன் வட்டி விகிதத்்த 
உயர்த்த வாய்ப்புள்ளது. 

ரரப்யபா விகிதத்்த 
உயர்த்துவதறகு நிதிக் ரகாள்க குழு 
ஒருமனதாக வாக்களித்துள்ளனர். 
பிரதமர் யமாடி ஆட்சிக்கு வநத பி்றகு 
முதன் மு்்றயாக வட்டி விகிதம் 

உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. சர்வயதச நிதிச் 
சந்தயில் நிலவும் மாற்றங்க்ளால், 
ரதாழிறசா்லகளுக்குத் யத்வயான 
மூலதனப் ரபாருளகளின் வி்ல 
அதிகரிப்பு ஆகியவற்்ற கருத்தில் 
ரகாண்டு, ரிசர்வ் வங்கி ரரப்யபா 
யரட் விகிதத்்த அதிகரித்துள்ளது. 

நடப்பு நிதியாண்டில் முதல் 6 
மாதங்களில் பணவீக்க விகிதம் 
4.8% முதல் 4.9% ஆக இருக்கும். 
யமலும் ரரப்யபா வட்டி உயர்வால் 
வீடு, வாகன கடன்களுக்கான வட்டி 
அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக ரிசர்வ் 
வங்கி கூறியுள்ளது. 

ரிசர்வ் வங்கியின் நாணய ரகாள்க 
குழு கூட்டம் கவர்னர் உர்ஜித் பயடல் 
த்ல்மயில் திங்கட்கிழ்ம கா்ல 

ரதாடங்கி ந்டரபறறு வநதது. 
இதில் ரரப்யபா, மறறும் ரிவர்ஸ் 
ரரப்யபா வட்டி விகிதங்க்்ள உயர்த்த 
முடிவு ரசய்யப்பட்டது. ரிசர்வ் வங்கி, 
மற்ற வங்கிகளுக்கு ரகாடுக்கும் 
பணத்திறகான வட்டி விகிதயம 
ரரப்யபா வட்டி விகிதம் ஆகும். 4 
ஆண்டுக்ளாக உயர்த்தப்படாமல் 
இருநத ரரப்யபா வட்டி விகிதத்்த 
ரிசர்வ் வங்கி தறயபாது 6 சதவீதத்தில் 
இருநது 6.25 சதவிதமாக உயர்த்தி 
இருக்கி்றது. பணவீக்கத்்த 
கட்டுப்படுத்தும் விதித்தல் இநத 
நடவடிக்்க எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
இதனால் வீடு, வாகன 
கடன்களுக்கான வட்டி விகிதம் 
உயரும் நி்ல ஏறபட்டுள்ளது. 

வங்கிகளுகககான வட்டி விகிதத்த
உயர்ததிய ரிசர்வ் வங்கி

வீடு, வோகன கென்கள் வட்டி உயரும்

புதுரடல்லி, ஜூன் 7–
யம மாத சம்ப்ளத்்த வழங்காததால் 

ஏர் இநதியா ஊழியர்கள தவித்து 
வருகின்்றனர்.

மத்திய அரசு சார்பில் நடத்தப்படும் 
விமான நிறுவனம் ஏர் இநதியா 
ஆகும். கடநத சில ஆண்டுக்ளாக 
சரியாக லாபம் இல்லாததால், 
யபாட்டி்ய சமாளிக்க முடியாததால் 
பணியா்ளர்களுக்யக ஊதியம் தர 
முடியாத நி்லக்கு ரசன்்றது. 

இநதநி்லயில், ஏர் இநதியா 
நிறுவனத்தின் ரபருகி வரும் 
நிர்வாக ரசலவுகளும், லாபமற்ற 
வர்த்தக ந்டமு்்றக்்ளயும் 
கருத்தில் ரகாண்டு அநநிறுவனத்்த 
தனியார்மயமாக்க மத்திய அரசு 
முடிரவடுத்தது. 

இதறகு பல்யவறு தரப்பினரும் 
எதிர்ப்பு ரதரிவித்தனர். மத்திய அரசின் 

இநத முடிவுக்கு எதிர்ப்பு ரதரிவித்து 
ஏர் இநதியா நிறுவனத்தில் பணியாறறி 
வருபவர்கள யவ்லநிறுத்த 
யபாராட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர்.

ஆனால், ஏர் இநதியா நிறுவனத்்த 
தனியார்மயமாக்கும் மத்திய அரசின் 
முடிவில் எநத மாற்றமும் இல்்ல 
என விமான யபாக்குவரத்துத்து்்ற 
அ்மச்சகம் உறுதியாக ரதரிவித்தது.  

ஏர் இநதியா நிறுவனத்தின் 76 
சதவிகித பங்குக்்ள தனியாருக்கு 
விறப்ன ரசய்து தனியார்மயமாக்க 
மத்திய அரசு முடிரவடுத்தது. 

சில ரவளிநாட்டு நிறுவனங்கள, 
இண்டியகா யபான்்ற்வ கூட ஏர் 
இநதியா்வ வாங்க உள்ளதாக 
தகவல் ரவளியானது. ஆனால் 
எதுவும் நடக்கவில்்ல. மத்திய அரசு 
ரவளிப்ப்டயாகயவ ஏர் இநதியா்வ 
வாங்கலாம் என அறிவித்தது. பலரும் 

இதறகு எதிர்ப்பு ரதரிவித்தனர். ஏர் 
இநதியா்வ மீட்டு, அரயச இயக்க 
யவண்டுரமனவும் யகாரிக்்க 
்வக்கப்பட்டது. ஆனால் ரதாடர் 
நஷடம் காரணமாக மத்திய அரசு 
முடிவில் இருநது பின்வாங்கவில்்ல

இநதநி்லயில் ஏர் இநதியா 
நிறுவனத்தில் நிதி இல்லாததால் கடநத 
யம மாத சம்ப்ளத்தி்ன ஏர் இநதியா 
ஊழியர்களுக்கு வழங்கபடவில்்ல. 

வழக்கமாக மாதத்தின் க்டசி 
நா்ளான 30 அல்லது 31-ம் யததிகளில் 
அநத மாதத்திறகான சம்ப்ளம் 
கி்டத்துவிடும். 

ஆனால் யம மாதம் முடிநது 
ஜூன் மாதம் 7-ம் யததி ஆகியும் ஏர் 
இநதிய நிறுவன ஊழியர்களுக்கு 
சம்ப்ளம் ்கக்கு கி்டக்கவில்்ல. 
சம்ப்ளம் கி்டக்காமல் தவித்து  
வருகின்்றனர். 

சம்பளம வழங்ககாத ஏர் இந்தியகா:
ஊழியர்கள் தவிப்பு

மும்்ப, ஜூன் 7–
ரதன்யமறகு பருவம்ழ இநத 

ஆண்டு முன்கூட்டியய ரதாடங்கியது. 
யகர்ளா மறறும் தமிழகத்தின் யமறகு 
ரதாடர்ச்சி ம்லப்பகுதிகளில் ம்ழ 
ரபய்து வருகி்றது.

இயதயபால் மகாராஷடிராவின் 
கடயலார மாவட்டங்களிலும், 
ரதலுங்கானா, ராயலசீமா கடயலார 
ஆநதிராவிலும் ரதன்யமறகு 
பருவம்ழ ரதாடங்கியது.

நா்்ள முதல் ரதன் யமறகு 
பருவம்ழ யமலும் தீவிரம் 
அ்டயும் என்றும், மும்்ப மறறும் 
பு்றநகர் பகுதிகளிலும் கடயலார 
மாவட்டங்களிலும் நா்்ள முதல் 
5 நாட்களுக்கு பலத்த மறறும் மிக 
பலத்த ம்ழக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக 
ரடல்லியில் உள்ள இநதிய வானி்ல 
்மயம் எச்சரித்துள்ளது.

இதனால் மும்்பக்கு ரவள்ள அபாய 
எச்சரிக்்க விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
மராட்டியத்தின் ரத்னகிரி மறறும் 

சிநது துர்க் மாவட்டங்களில் இன்றும், 
நா்்ளயும் மிக கனம்ழக்கு 
வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் 
ரதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுரதாடர்பாக மகாராஷடிர அரசு 
ரவளியிட்டுள்ள அறிக்்கயில், 
வானி்ல ஆய்வு ்மய 
அறிக்்கயின்படி மும்்ப மறறும் 
ரகாங்கன் பகுதிகளுக்கு எச்சரிக்்க 
விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அப்பகுதியில் அவசர 
நி்ல்மக்்ள எதிர் ரகாள்ள 
தயாராக இருக்குமாறு மாநில 
யபரிடர் மீட்பு குழுவிடம் 
ய க ட் டு க் ர க ா ள ்ள ப் ப ட் டு ள ்ள து . 
மநத்ராலயா பகுதி கட்டுப்பாட்டு 
அ்்றகள, மாவட்ட கரலக்டர்கள, 
மாநகராட்சி மறறும் தாசில்தார் 
அலுவலகங்கள 24 மணி 
யநரமும் உஷாராக இருக்க 
அ றி வு று த் த ப் ப ட் டு ள ்ள த ா க 
கூ்றப்பட்டுள்ளது.

தென்மேற்கு பருவமேழை தீவிரம்:
மும்ழபக்கு தவள்ள அபாய எச்சரிக்ழகை

ஏமேனில் மூழ்கிய படகு:
46 ்பர் கைதி என்ன?

ரஜனிவா, ஜூன் 7–
ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் 

இருநது ஆண்டுயதாறும் ரபரும் 
எண்ணிக்்கயிலான மக்கள 
மத்திய கிழக்கு நாடுகள மறறும் 
ஐயராப்பாவில் சட்டவியராதமாக 
குடியயறி வருகின்்றனர். அதறகு 
அம்மக்கள ஏமன் நாட்டி்ன நு்ழ 
வாயிலாக பயன்படுத்தி வருகின்்றனர்.

இநநி்லயில், எத்தியயாப்பியா்வ 
யசர்நத அகதிகள சட்டவியராதமாக 
ஒரு படகில் ஏமனுக்கு வநது 
ரகாண்டிருநதனர். அநத படகில் 
100க்கு யமறபட்ட அகதிகள 
இருநதனர். இதில் 83 ஆண்களும், 17 
ரபண்களும் அடங்குவர்.

இநத படகு ஏமன் அருயக 
வநதயபாது கடல் ரகாநதளிப்பு 
காரணமாக கடலில் மூழ்கியதில் 46 
யபர் மூழ்கினர். தகவல் அறிநது அங்கு 
ரசன்்ற மீட்புப்ப்டயினர் மாயமான 
46 அகதிக்்ள யதடி வருகின்்றனர்.

பாராளுமேன்ற ்ெர்ெலில்
பாஜகைவுடன கூடடணி
இல்ழலை: சிவ்்ச்னா

மும்்ப, ஜூன் 7–
மகாராஷடிரா மாநிலத்தில் பாரதீய 

ஜனதா – -சிவயசனா கூட்டணி ஆட்சி 
ந்டரபறறு வருகி்றது. சமீபத்தில் 
பாரதீய ஜனதா – - சிவயசனா 
இ்டயய பல்யவறு கருத்து 
யவறுபாடுகள காரணமாக விரிசல் 
ஏறபட துவங்கியது. இ்தயடுத்து, 
சிவயசனா கட்சித்த்லவர் உத்தவ் 
தாக்யர பாரதீய ஜனதாவுடனான 
கூட்டணி்ய முறித்துக் 
ரகாளவதாகவும், இனி வரப்யபாகும் 
அ்னத்து யதர்தல்களிலும் தனித்து 
ய ப ா ட் டி யி ட ப் ய ப ா வ த ா க வு ம் 
அறிவித்தார்.

இநத அறிவிப்பினால் 
பாரதீய ஜனதா த்ல்ம சறய்ற 
நி்லகு்லநதது. 2019-ம் ஆண்டு 
பாராளுமன்்ற யதர்தல் ந்டரப்ற 
உள்ள நி்லயில், சிவயசனாவின் 
இநத அறிவிப்பு பாரதீய ஜனதாவுக்கு 
ரபரும் பின்ன்ட்வ ஏறபடுத்தும் 
என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகி்றது.

இ்தயடுத்து, சிவயசனாவுடன் 
மீண்டும் கூட்டணி்ய அ்மக்க 
பாரதீய ஜனதா த்லவர்கள 
முயறசித்து வருகின்்றனர். யநறறு 
பாரதீய ஜனதாவின் த்லவர் அமித் 
ஷா சிவயசனா கட்சித் த்லவர் 
உத்தவ் தாக்யர்வ யநரில் சநதித்து 
யபசினார்.

இநநி்லயில், அமித் ஷாவுடனான 
சநதிப்பு குறித்து யபசிய சிவயசனா 
எம்.பி. சஞசய் ராவத், இனி 
வரும் அ்னத்து யதர்தல்களிலும் 
சிவயசனா தனித்து யபாட்டியிடும் 
என முன்னதாக நி்்றயவற்றப்பட்ட 
தீர்மானத்தில் எவ்வித மாற்றமும் 
இல்்ல என ரதரிவித்துள்ளார்.

மககாரகாஷ்டிரகா 
சகா்ை வி்பததில்

10 ப்பர் ்பலி
மும்்ப, ஜூன் 7–

மகாராஷடிரா மாநிலம் நாசிக் 
மாவட்டத்தில் உள்ள சநத்வட் 
பகுதியில் இன்று அதிகா்ல 
லாரி மீது மினி பஸ் ஒன்று யமாதி 
விபத்துக்குள்ளானது. இநத விபத்தில் 
பஸ்சில் பயணம் ரசய்த 10 யபர் 
பரிதாபமாக உயிரிழநதனர். யமலும், 
12 யபர் படுகாயம்டநதனர்.

லாரி டயர் பஞசர் ஆனதால் 
சா்லயயாரம் நின்று ரகாண்டிருநதது. 
அப்யபாது அநத வழியாக வநத 
மினி பஸ் லாரி மீது யமாதி விபத்து 
ஏறபட்டதாக கூ்றப்படுகி்றது. 

புதுரடல்லி, ஜூன் 7– 
பிரதமர் யமாடி்ய கவர்னர் 

பன்வாரிலால் புயராகித் யநரில் 
சநதித்து யபசினார். 

ரடல்லியில் மாநில கவர்னர்கள 
கலநதுரகாளளும் 2 நாள மாநாடு கடநத 
3–ம் யததி ரதாடங்கியது. கவர்னர்கள 
மறறும் யூனியன் பிரயதசங்களின் 
து்ண நி்ல கவர்னர்கள பங்யகற்ற 
மாநாடு ஜனாதிபதி மாளி்கயில் 
ந்டரபற்றது. 

இநத மாநாட்்ட ஜனாதிபதி 
ராம்நாத் யகாவிநத் ரதாடங்கி 
்வத்தார். குடியரசு து்ணத் த்லவர் 
ரவங்்கயா நாயுடு, பிரதமர் நயரநதிர 

யமாடி உளளிட்யடார் கவர்னர் 
மாநாட்டில் பங்யகற்றனர். இநத 
மாநாட்டில் பங்யகறபதறகாக தமிழக 
கவர்னர் பன்வாரிலால் புயராகித் 
ரடல்லி ரசன்றிருநதார். கவர்னர்கள 
மாநாடு நி்்றவ்டநத நி்லயில் 
பன்வாரிலால் புயராஹித் யநறறு 
மத்திய அ்மச்சர்க்்ள ரடல்லியில் 
சநதித்தார்.

இநநி்லயில் இன்று பிரதமர் 
யமாடி்ய பன்வாரிலால் புயராகித் 
சநதித்துப் யபசினார். அப்யபாது 
தமிழக நிலவரம் குறித்து 
விவாதித்திருக்கலாம் என தகவல் 
ரவளியாகியுள்ளது.

பிரதமர் பமகாடியுடன்
தமிழக கவர்னர் சந்திப்பு

திருவனநதபுரம், ஜூன் 7–
நிபா ்வர்ச ரதாடர்நது 

யகர்ளா்வ தறயபாது கருப்பு காய்ச்சல் 
யநாய் பயமுறுத்தி வருகி்றது.

யகர்ளாவின் மலப்புரம், 
யகாழிக்யகாடு மாவட்டங்களில் நிபா 
்வரஸ் காய்ச்சல் பரவியது.

இநத யநாய்க்கு நர்சு உளபட 18 
யபர் பலியானார்கள. இன்னும் பலர் 
மருத்துவம்னயில் சிகிச்்ச ரபறறு 
வருகி்றார்கள. இநத யநாய் வவ்வால் 
மூலம் பரவுவதாக கூ்றப்பட்டது. 
ஆனால் அது இன்னும் உறுதி 
ரசய்யப்படவில்்ல.

இநத நி்லயில் நிபா ்வரஸ் 
காய்ச்சல் யமலும் பரவாமல் இருக்க 
மத்திய சுகாதாரக்குழு மறறும் மாநில 
சுகாதாரத்து்்றயினர் இ்ணநது 
தடுப்பு நடவடிக்்ககள எடுத்தனர். 
இதனால் யகர்ளாவில் தறயபாது நிபா 
்வரஸ் கட்டுக்குள வநதுள்ளது.

நிபா ்வரஸ் பீதி ரமல்ல ரமல்ல 
கு்்றநது வரும் நி்லயில் ரகால்லம் 
மாவட்டம் ம்லக்கிராம பகுதியில் 
புதிய வ்க காய்ச்சல் பரவுவதாக 

தகவல் ரவளியானது. இப்பகுதி்யச் 
யசர்நத 38 வயது வாலிபர் ஒருவர் 
வயிறறு வலி மறறும் கல்லீரல் 
வீக்கம் காரணமாக அப்பகுதி அரசு 
மருத்துவம்னக்கு சிகிச்்சக்கு 
ரசன்்றார்.அவ்ர பரியசாதித்த 
யபாது அவருக்கு கருப்பு காய்ச்சல் 
என்்ற அரிய காய்ச்சல் பாதிப்பு 
ஏறபட்டிருக்கலாம் என்்ற சநயதகம் 
டாக்டர்களுக்கு ஏறபட்டது. எனயவ 
அவர், திருவனநதபுரம் மருத்துவக் 
கல்லூரி மருத்துவம்னயில் 
அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு 
அவருக்கு தீவிர சிகிச்்ச 
அளிக்கப்பட்டு வருகி்றது.

கருப்பு காய்ச்சல் மண் பூச்சிகள 
மூலம் பரவும் என்று கூ்றப்படுகி்றது. 
இது நிபா ்வரஸ் யபால யவகமாக 
பரவும் தன்்ம ரகாண்டது 
இல்்ல என்றும் டாக்டர்கள 
ரதரிவித்துள்ளனர். இநத யநாய் 
பாதிப்்ப உடனடியாக கண்டுபிடிக்க 
முடியாது.

இக்காய்ச்சல் ஏறபட்டவர்களுக்கு 
வயிறறு வலியும், உடல் யசார்வும் 

நி்பகா்வ ததகாடர்ந்து பகரளகா்வ
்பயமுறுததும கருப்பு ககாய்சசல்

ஏறபடும். கல்லீரல், மண்ணீரல் 
வீக்கமும் உருவாகும். ரத்த 
பரியசாத்ன மூலயம இநயநா்ய 
கண்டுபிடிக்க முடியும் என டாக்டர்கள 
கூறி உள்ளனர்.

EIH அச�ோசிசேட்டட ச�ோட்டல்ஸ் லிமிட்டட 
உறுபபினர்
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்கம்மபனியின் செபங்கு்தாரர்்களு்ககு அறிவிப்பு

மபாருள: ்கம்மபனியின் சா்தாரை செபங்கு்கண்ள மு்தலீட்்டா்ளர் ்கல்வி 
ெற்றும் பாது்காப்பு நிதி சஸ்மபன்ஸ் ்கை்ககிற்கு ொற்று்தல்

கம்டைனிகள் சட்ெம் 2013, பிரிவு 124 (6) மறறும் அவவபஹைோது திருததபைட்ெ 
முதலீட்ெோளர் கல்வி மறறும் ைோதுகோபபு நிதி ஆலணயம் (கணக்கு லவபபு, 
தணிக்லக, ைரிமோறறம் மறறும் திருபபியளிததல்) விதிகள் 2016  (ஐஇபிஎப 
விதிகள்’)–ன்ைடி, டதோெர்ந்து ஏழு (7) ஆண்டுகள் அல்ைது அதறகு ஹமைோக 
டிவிடெண்ட் ஹகோைபைெோத அல்ைது டசலுததபைெோத கம்டைனியின் சோதோைண 
ைங்குகலள சட்ெபைடி இந்திய அைசின்  முதலீட்ெோளர் கல்வி மறறும் ைோதுகோபபு 
நிதி (ஐஇபிஎப) சஸ்டைன்ஸ் கணக்கிறகு மோறற ஹவண்டிய அவசியம் கம்டைனிக்கு 
உள்ளது என்று இதன் மூைம் உறுபபினர்களுக்கு அறிவிக்கபைடுகிறது.
கம்டைனி ைதிஹவடுகளின்ைடி, 2010–11 நிதி ஆண்டு அதோவது 31 மோர்ச், 
2011ல் முடிந்த நிதி ஆண்டில் ஹகோைபைெோத/டசலுததபைெோத டிவிடெண்ட்  
14 டசபெம்ைர், 2018 அன்ஹறோ அல்ைது அதறகு பின்னஹைோ ஐஇபிஎப–க்கு 
மோறறபைடும். 2010–11 நிதி ஆண்டு முதல் 2016–17 நிதி ஆண்டு வலை 
டதோெர்ந்து 7 (ஏழு) ஆண்டுகளுக்கு  ஹகோைபைெோத/டசலுததபைெோத டிவிடெண்ட்  
தறஹைோது கம்டைனி வசமுள்ளது.

ஐஇபிஎப விதிகளின்ைடி,  நிதி ஆண்டு 2010–11  மறறும் நிதி ஆண்டு 2016–17 
வலையிைோன டிவிடெண்லெ ஹகோருவதறகு சம்ைந்தபைட்ெ உறுபபினர்களுக்கு 
ஒரு வோய்பபு அளிக்கபைட்டுள்ளது. இது குறிதது அவர்கள் ஒரு கடிததலத 
லகடயோபைமிட்டு கம்டைனியின் ைங்கு ைரிமோறற முகவர், இஐஎச் லிமிடெட் 
முதலீட்ெோளர்கள் ஹசலவகள்  பிரிவு, 7 ஷோம் நோத மோர்க், டெல்லி–100 054 
அவர்களுக்கு 14 டசபெம்ைர், 2018 அன்ஹறோ அல்ைது அதறகு முன்னஹைோ வந்து 
ஹசரும்ைடி அனுபை ஹவண்டும். சம்ைந்தபைட்ெ ைங்குதோைர்கள் விவைம் மறறும் 
ஐஇபிஎப–க்கு மோறறபைெ உள்ள  ஹகோைபைெோத சோதோைண சமைங்குகலள 
லவததுள்ள சமைங்குதோைர்களின் விவைங்கள் ஆகியலவ ‘‘முதலீட்ெோளர்கள் 
டதோெர்புகள்’’ கீழுள்ள  கம்டைனியின் இலணயதளம்                                                        www.
eihassociatedhotels.inல் உள்ளது. ஹமறகுறிபபிட்டுள்ள ஹததிக்குள் அல்ைது மததிய 
அைசினோல் அறிவிக்கபைட்ெ நீட்டிபபு ஹததிக்குள் டசல்ைததக்க ஹகோரிக்லகலய 
முதலீட்ெோளர்கள் ஹசலவகள் பிரிவு டைறோதைட்சததில், ஐஇபிஎப விதிகளின்ைடி,                                                                                                      
ஐஇபிஎப–க்கு ைங்குகலள மோறறும் நெவடிக்லககலள ஹமறடகோள்வலத தவிை 
கம்டைனிக்கு ஹவறு வழியில்லை.

ஐஇபிஎப விதிகளின்ைடி, ஐஇபிஎப சஸ்டைன்ஸ் கணக்கிறகு மோறறுவதறகோக, 
ைங்குதோைர்கள் லவததுள்ள அசல் ைங்கு சோன்றிதழகளுக்கு ைதிைோக மோறறு 
ைங்கு சோன்றிதழகலள கம்டைனி வைங்கும் என்ைலத தோள் வடிவில் ைங்குகலள 
லவததுள்ள சம்ைந்தபைட்ெ ைங்குதோைர்கள் மறறும் ஐஇபிஎப சஸ்டைன்ஸ் 
கணக்கிறகு மோறறபைெ உள்ள ைங்குகலள லவததுள்ள ைங்குதோைர்கள் கவனததில் 
டகோள்ள ஹவண்டும். இவவோறு வைங்கபைடுவதோல், அவர்களின் டையரில் 
ைதிவு டசய்யபைட்டுள்ள அசல் ைங்கு சோன்றிதழகள் தோனோகஹவ ைததோகிவிடும். 
எனஹவ வர்ததகம் ஹமறடகோள்ள முடியோது. ஐஇபிஎப விதிகளின்ைடி, ஐஇபிஎப 
சஸ்டைன்ஸ் கணக்கிறகு மோறறுவதறகோக, கம்டைனி மோறறு ைங்கு சோன்றிதழகலள 
வைங்குவதறகோன ஹைோதுமோன அறிவிபைோக கம்டைனி அதன் இலணயதளததில் 
ைடிஹயறறம் டசய்யபைடும் விவைங்கள் இருக்கும் என்ைலத ைங்குதோைர்கள் 
ஹமலும் கவனிக்க ஹவண்டும்.  

ஐஇபிஎப–க்கு ைங்குகலள மோறறபைட்ெ பின்னர்,  ஐஇபிஎப–லிருந்து மட்டுஹம 
ைங்குதோைர்கள் ைங்குகலள உரிலம ஹகோை முடியும்.  அந்த ைங்குகள் மீது உரிலம 
ஹகோை, ைங்குதோைர்கள் கீழக்கண்ெ நலெமுலறகலள பின்ைறற ஹவண்டும்.

எ)  அவவபஹைோது மததிய அைசினோல் ைரிந்துலைக்கபைடும் கட்ெணததுென் 
இலணய தளம் www.iepf.gov.inல் உள்ள ைடிவம் ஐஇபிஎப–5 மூைம் 
ஆன்லைனில் விண்ணபைம் டசய்ய ஹவண்டும்.

பி) உரிலம ஹகோரிக்லகலய சரி ைோர்பைதறகோக ைடிவம் ஐஇபிஎப–
5ல் குறிபபிட்டுள்ள  அலனதது ஆவணங்களுென் ஆன்லைன் 
விண்ணபைததின் நகல் ஒன்லற லகடயோபைமிட்டு கம்டைனிகள் ைங்கு 
ைரிமோறற முகவர், இஐஎச் லிமிடெட், முதலீட்ெோளர்கள் ஹசலவகள்  பிரிவு, 
7 ஷோம் நோத மோர்க், டெல்லி–100 054 அவர்களுக்கு அனுபை ஹவண்டும்.

சி)  உரிலம ஹகோரிக்லக ைடிவம் டைறற 15 நோட்களுக்குள் கம்டைனி ஐஇபிஎப 
ஆலணயததுக்கு உரிலம ஹகோருைவைோல் சமர்பபிக்கபைட்ெ அலனதது 
ஆவணங்கலளயும் சரிைோர்பபு அறிக்லகயுென் இலணதது அனுபபும்.

டி)  சரி ைோர்தத பின், உரிலம ஹகோரியவருக்கு ைங்குகலள  ஐஇபிஎப ஆலணயம் 
ஹநைடியோக விடுவிக்கும்.

இது குறிதது 1 ெூன், 2018 ஹததியிட்ெ தனி அறிவிபபிலன கம்டைனியின் 
ைதிவு அலுவைகததில் முகவரியிலன ைதிவு டசய்துள்ள சம்ைந்தபைட்ெ 
உறுபபினர்களுக்கு கம்டைனி அனுபபி உள்ளது. ஹமறகண்ெ விஷயததில் 
ைங்குதோைர்களுக்கு சந்ஹதகம் ஏஹதனும் இருபபின் அது குறிதது கம்டைனிகள் 
ைங்கு ைரிமோறற முகவர், இஐஎச் லிமிடெட், முதலீட்ெோளர்கள் ஹசலவகள்  பிரிவு 
(ஐஎஸ்டி), 7 ஷோம் நோத மோர்க், டெல்லி–100 054  அல்ைது இடமயில் முகவரி                                                                                                                      
isdho@oberoigroup.com, invcom@tridenthotels.com அவர்கலள அணுகைோம்  
அல்ைது டதோலைஹைசி எண் 011–2389 0505ல் டதோெர்பு டகோள்ளைோம். 

EIH அஹசோசிஹயட்ெட் ஹ�ோட்ெல்ஸ் லிமிடெட்டுக்கோக
இெம்: டகோல்கததோ    இந்தைோணி ஹை
ஹததி: 7 ெூன் 2018  கம்டைனி டசயைோளர்


