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IN THE COURT OF X 
ASSISTANT CITY CIVIL 

JUDGE AT CHENNAI
EP.No.  938   OF 2018

IN
REF NO: 

NPA-ARB-SL:5202 OF 2010
M/S. MAHINDRA & MAHINDRA 
FINANCIAL
SERVICES LIMITED       

…DECREE HOLDER
-VS-

1. MURUGAN
OLD NO.23 NEW NO.66, 
MOSQUE GARDEN 
2nd STREET ARUNACHALAM 
ROAD, SALIGRAMAM 
CHENNAI 600 093.
2. PREMA 
OLD NO.23 NEW NO.66, 
MOSQUE GARDEN 
2nd STREET ARUNACHALAM 
ROAD, SALIGRAMAM 
CHENNAI 600 093.

…JUDGEMENT DEBTORS
 Please take notice that when 
the above Execution Petition 
No. 938 OF 2018 came up for 
hearing on 14/08/2018 before 
the Hon’ble X Assistant City 
Civil Court at Chennai, the 
Hon’ble Judge was pleased to 
order notice to you returnable 
by 31/10/2018 Please take 
notice that if you do not appear 
on 31/10/2018 the matter will 
be heard and decided in your 
absence. 

S. NAMASIVAYAM
COUNSEL FOR DECREE 

HOLDER

சென்னை, அக்.6- 
பிரதமர் நரரந்திர ரமோடி்ை 

ெந்திக்்க முதல்மசெர் எடப்ோடி 
்ழனிெோமி வரும் 8-ந் ரததி 
(திங்கட்கிழ்ம) சடல்லி  
செல்கிறோர். 

பிரதமர் நரரந்திர ரமோடியை சந்திக்க 
அனுமதி ர்கட்டு முதலயமசசர் 
எடப்ோடி ்ழனிசோமி ்கடந்த 
மோதம் (சசபடம்்ர்) 30-ந் ரததி 
பிரதமர் அலுவல்கத்தில் ்கடிதம் 
அளிக்கப்ட்டது. இந்த நியலயில், 

வரும் 8-ந் ரததி பிரதமயர சந்திக்க 
அனுமதி வழங்கப்ட்டிருப்தோ்க 
சதரிகிறது. இந்தத் த்கவயல 
சு்கோதோரத் துயற அயமசசர் 
டோகடர் சி.விஜை்ோஸ்கர் ரநற்று 
உறுதிப்டுத்தினோர். 

8-ந் ரததி சடல்லி சசல்லும் 
முதலயமசசர் எடப்ோடி 
்ழனிசோமியுடன் தயலயமச 
சசைலோளர் கிரிஜோ யவத்திைநோதன் 
மற்றும் உைர் அதி்கோரி்கள் சசல்ல 
இருககின்றனர். 

பிரதமர் நரரந்திர ரமோடியை 
முதலயமசசர் எடப்ோடி ்ழனிசோமி 
சந்திககும்ர்ோது, தமிழநோட்டின் 
வளர்சசி திட்டங்கள் குறித்து 
ர்கோரிகய்க மனு அளிப்ோர் என்று 
சதரிகிறது. 

குறிப்ோ்க, மதுயர ரதோபபூரில் 
அயமை இருககும் எய்ம்ஸ 
மருத்துவமயனயில் மத்திை மந்திரி 
சய்யின் ஒபபுதயல வியரவோ்க 
வழஙகுமோறு ர்கோரிகய்க விடுப்ோர் 
என சதரிகிறது. 

பிரதமரர சந்திக்க முதல்வர் எடப்பாடி 
8–ந் தததி டடலலி டசலகிறபார்

சென்னை, அக்.6-  
ஈரோன நோட்டில் சி்ற 

பிடிக்்கப்ட்டுள்ள தமிழ்க 
மீனைவர்்கள 6 ர்்ர விடுவிக்்க 
ெட்ட நடவடிக்்்க எடுக்்க 
ரவண்டும் எனறு பிரதம்ர 
முதல்மசெர் எடப்ோடி ்ழனிெோமி 
வலியுறுத்தியுள்ளோர்.  

தமிழ்க முதலயமசசர் எடப்ோடி 
்ழனிசோமி ரநற்று பிரதமர் 
நரரந்திரரமோடிககு ்கடிதம் 
ஒன்று அனுபபியுள்ளோர். அதில் 
கூறப்ட்டுள்ளதோவது:-  

ரோமநோதபுரம் மோவட்டத்தில் 
இருந்து 5 மீனவர்்களும், தூத்துககுடி 
மோவட்டத்தில் இருந்து ஒரு மீனவரும் 
மீன்பிடி சதோழிலுக்கோ்க அரபு 

நோட்டுககு சசன்றிருந்தனர். 
அஙகு து்ோய் மீன்பிடி தளத்தில் 

இருந்து சசன்று மீன்பிடித்துக 
ச்கோண்டிருந்த அவர்்கயள ஈரோன் 
நோட்டு ்கடரலோர ்கோவல் ்யடயினர் 
்கடந்த 1.9.2018 அன்று ய்கது 
சசய்துள்ளனர்.  

ஈரோன் நோட்டு ்கடல் எல்யல 
விதி்கயள மீறிைதோ்க அவர்்கள் 
மீது குற்றசசோட்டு கூறப்டுகிறது. 
ய்கது சசய்ைப்ட்டுள்ள மீனவர்்கள் 
அஙகுள்ள கிஷ் தீவுககு ச்கோண்டு 
சசல்லப்ட்டுள்ளனர். 

இந்த 6 மீனவர்்களும் மீன்பிடி 
்டகிரலரை ்கடந்த ஒரு 
மோதத்திற்கும் ரமலோ்க அயடத்து 
யவக்கப்ட்டிருப்தோ்க த்கவல்்கள் 

வருகின்றன.  
ரமலும், மீனவர்்களுககு அடிப்யட 

ரதயவைோன ச்ோருட்்கள் அயனத்தும் 
தீர்ந்துவிட்டதோ்க சதரிகிறது. 
அடிப்யட வசதி இல்லோமல் 
அவர்்கள் அவதியுற்று வருகின்றனர். 
ரமலும், ய்கது சசய்ைப்ட்ட 
மீனவர்்கள் சிலரது விசோ இன்னும் சில 
மோதங்களில் ்கோலோவதிைோ்க உள்ளது.  

வோழவோதோரத்யத ரதடி 
சவளிநோட்டுககு சசன்று, நீண்ட 
்கோலமோ்க ய்கது சசய்ைப்ட்டு 
அயடக்கப்ட்டுள்ள அந்த ஏயழ 
மீனவர்்களின் குடும்்த்தினர் இஙகு 
மிகுந்த துன்்த்திற்கு ஆளோகியுள்ளனர். 
மீனவர்்களின் ்ோது்கோபபு குறித்து 
அவர்்களது குடும்்த்தினர்்கள் மிகுந்த 

்கவயலையடந்துள்ளனர்.  
இரதநியல சதோடர்ந்தோல், 

இந்திைோவில் உள்ள மீனவர்்களின் 
குடும்்த்தினர்்களின் வோழகய்க 
மி்கவும் ்ோதிக்கப்ட்டுவிடும். 
எனரவ, நீங்கள் இந்த விஷைத்தில் 
தனிக்கவனம் சசலுத்தி, சடகரோனில் 
உள்ள இந்திை தூதருககு அறிவுறுத்தி 
அந்த மீனவர்்களுககு அடிப்யட 
ரதயவ்கயள உடரன வழங்க 
ரவண்டும் என்றும், அவர்்கயள 
உடனடிைோ்க விடுவிப்தற்கு 
ரதயவைோன சட்ட நடவடிகய்க்கயள 
எடுப்தற்கும் உத்தரவிட  
ரவண்டும்.  

இவவோறு அந்தக ்கடிதத்தில் 
கூறப்ட்டுள்ளது.   

ஈரபானில சிரற பிடிக்கப்ட்டுள்ள  தமிழ்க மீன்வர்்கள
 6 த்ரர விடுவிக்க சட்ட நட்வடிகர்க: 

பிரதமருககு எடப்பாடி ்ழனிசபாமி ்கடிதம்

சென்னை, அக்.6–
மது்ர ரதோபபூரில் வி்ரவில் 

எய்ம்ஸ் மருத்துவம்னை அ்மயும் 
எனறு  அ்மசெர் டோக்டர் சி. 
விஜை்ோஸ்்கர் கூறினைோர். 

சசன்யன தயலயமச சசைல்க 
மக்கள் நல்வோழவுத்துயற 
கூட்டரஙகில் மதுயர ரதோபபூரில் 
எய்ம்ஸ மருத்துவமயன அயமப்து 
சதோடர்்ோ்க மக்கள் நல்வோழவு மற்றும் 
குடும்் நலத்துயற அயமசசர் டோகடர் 
சி. விஜை்ோஸ்கரின் சசய்திைோளர்்கள் 
சந்திபபு நயடச்ற்றது.   

அபர்ோது அயமசசர் சி. 
விஜை்ோஸ்கர் சதரிவித்ததோவது:-   

புரட்சித் தயலவி அம்மோ ்கண்ட 
்கனவோன தமிழ்கத்தில் எய்ம்ஸ 
மருத்துவமயன அயமப்யத 
நனவோககும் வய்கயில் தமிழநோடு 
முதலயமசசர் மத்திை அரயச 
சதோடர்ந்து வலியுறுத்திைதன் 
ர்ரில் மதுயர ரதோபபூரில் எய்ம்ஸ 
மருத்துவமயன அயமக்க மத்திை 
அரசு அனுமதி அளித்தது.   

இது சதோடர்்ோ்க ்கடந்த 
30.9.2018 அன்று ஊட்கங்களில் 
வந்த சசய்தியியனத் சதோடர்ந்து, 
மக்கள் நல்வோழவு மற்றும் குடும்் 
நலத்துயற முதன்யமச சசைலோளர் 
சஜ. ரோதோகிருஷ்்ணனோல் எய்ம்ஸ 

சதோடர்்ோ்க விவரம் ர்கோரப்ட்டது. 
இது சதோடர்்ோன பி.எம்.எஸ.எஸ.
ஒய். (PMSSY) திட்டத்தின் இைககுநர் 
டோகடர் சஞசய் ரோயிடமிருந்து 
ஒரு விளக்கமோன மின்னஞசல் 
ச்றப்ட்டுள்ளது.   

இம்மின்னஞசலில் பி.எம்.
எஸ.எஸ.ஒய். திட்டத்தின் கீழ 
தமிழ்கத்தில் அயமக்கப்டவுள்ள 
எய்ம்ஸ மருத்துவமயன குறித்து, 
்கடந்த சசபடம்்ர் மோதம் 30ம் 
ரததி வந்த சசய்திைோனது த்கவல் 
அறியும் உரியம சட்டம் மூலம் 
வழங்கப்ட்டிருந்த த்கவல் தவறோ்க 
பு ரிந் து ச ்க ோ ள் ள ப ் ட் டு ள் ள த ோ ்க 
உறுதி்ட சதரிவித்துள்ளோர். 

ஆைத்த ்ணிககு
ரூ.15 ர்கோடி அனுமதி
ரமலும் மதுயர ரதோபபூரில் எய்ம்ஸ 

மருத்துவமயன அயமப்தற்கு 
நிலத்தின் தன்யம மற்றும் மண் 
்ரிரசோதயன ர்ோன்ற ஆைத்தப 
்ணி்கயள ரமற்ச்கோள்ள ரூ.15 
ர்கோடி மதிபபில் மத்திை அரசோல் 
யைட்ஸ நிறுவனத்திற்கு அனுமதி 
வழங்கப்ட்டு விரிவோன திட்ட 
அறிகய்க தைோரிக்கப்ட்டுள்ளது. 

எய்ம்ஸ மருத்துவமயன அயமக்க 
ரதர்வு சசய்ைப்ட்டுள்ள 200 ஏக்கர் 
நிலம் தமிழநோடு மக்கள் நல்வோழவுத் 
துயறகர்க சசோந்தமோனதோகும்.   

ரமலும், மதுயர ரதோபபூரில் 
எய்ம்ஸ மருத்துவமயன அயமக்க 
ரதோரோைமோ்க ரூ.1,264 ர்கோடி 
மதிபபீடு சசய்ைப்ட்டு நிதிக 
குழுவின் ஒபபுதலுக்கோ்க அனுபபி 
யவக்கப்ட்டுள்ளது. 

மத்திை அரசின் நிதி 
குழுவின் ஒபபுதலுககுப பிறகு 
அயமசசரயவயின் ஒபபுதலுககு 
அனுப்ப்டும். ரமலும் வரும் 9–ம் 
ரததி மத்திை சு்கோதோரத் துயற அயமசசர் 
சஜ.பி. நட்டோயவ நோனும் முதன்யமச 
சசைலோளரும் புதுசடல்லியில் 
சந்தித்து இப்ணி்கயள 
வியரவு்டுத்தவுள்ரளோம்.   

மதுயர ரதோபபூரில் எய்ம்ஸ 
மருத்துவமயன அயமவது உறுதி. 
இதில் தோமதரமோ, சு்ணக்கரமோ, 
தயடரைோ இல்யல. ரமலும், 
எய்ம்ஸ மருத்துவமயன மதுயரயில் 
திடடமிட்டப்டி வியரவில் 
அயமக்கப்டும்.  

இவவோறு அவர் கூறினோர்.   

மதுரர ததபாபபூரில விரரவில   
எய்ம்ஸ் மருத்து்வமரன 

அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் உறுதி

அண்ா தி.மு.்க. ஒருங்கிம்பபாளரும், தும் முதலமைச்சருைான 
ஓ. பன்னீர்்்சல்வதமத,  ்கழ்க அமைபபுச ்்சயலாளரும், ்கழ்க ்்சய்தித 
்தாடர்பாளருைான எஸ. க்காகுல இந்திரா தனது பிறந்த நாமள்யாட்டி கநரில 
்சந்திதது ்வாழ்தது ்பறறார்.

சென்னை, அக்.6-   
தமிழநோடு வி்்ளைோட்டு 

்ல்்க்லக்்கழ்க ்ட்டமளிபபு விழோ 
வருகிற 9-ந்ரததி நடக்கிறது. விழோவில் 
3,284 ர்ர் ்ட்டம் ச்றுகிறோர்்கள 
எனறு து்ைரவந்தர் ர்ரோசிரி்ை 
ஷீலோ ஸ்டீ்ன சதரிவித்தோர்.   

தமிழநோடு உடற்்கல்வியிைல் 
மற்றும் வியளைோட்டு ்ல்்கயலக்கழ்க 
துய்ணரவந்தர் ர்ரோசிரியை ஷீலோ 
ஸடீ்ன் நிரு்ர்்களிடம் கூறிைதோவது:-   

சசன்யனயில் உள்ள 
உடற்்கல்வியிைல் மற்றும் 
வியளைோட்டு ்ல்்கயலக்கழ்கத்தின் 
11வது ்ட்டமளிபபு விழோ 
9ந் ரததி ்கோயல 11 மணிககு 
்ல்்கயலக்கழ்க உள் வியளைோட்டு 
அரங்கத்தில் நயடச்றுகிறது. 
்கவர்னர் ்ன்வோரிலோல் புரரோகித் 
தயலயம தோஙகி 3,284 ர்ருககு 
்ட்டம் வழஙகுகிறோர். ்ட்டம் 
ச்று்வர்்களில் 134 ர்ர் ரநரடிைோ்க 
்ட்டம் ச்றுகிறோர்்கள். 3,150 
ர்ர் விழோவுககு வரோமல் ்ட்டம் 
ச்ற்றதோ்க ்கவர்னர் ஒபபுதல் 
வழஙகுகிறோர். அதனோல் அவர்்கள் 
அயனவருககும் விழோ முடிந்த பின்னர் 
அனுபபி யவக்கப்டும்.   

்ட்டம் ச்றும் 134 ர்ர்்களில் 
ஆர்.சூர்ைோ, எஸ.வித்ைோ சங்கரி, 
விகரடோரிைோ ரஷோ்னோ உள்்ட 
14 மோ்ணவ–மோ்ணவி்கள் அதி்க 
மதிபச்ண் ச்ற்றவர்்கள். ரமலும் 
42 ர்ர் ஆரோய்சசி (பிஎச.டி) 
்ட்டமும், 78 ர்ர் எம்.பில் ்ட்டமும் 
ச்றுகிறோர்்கள்.   

விழோவில் இயளஞர் நலம் மற்றும் 

வியளைோட்டுத்துயற அயமசசர் 
பி.்ோலகிருஷ்்ண சரட்டி சிறபபு 
விருந்தினரோ்க ்கலந்துச்கோள்கிறோர்.   

மத்திை பிரரதசத்தில் உள்ள 
லட்சுமி ்ோய் உடற்்கல்வியிைல் 
நிறுவன துய்ணரவந்தர் ர்ரோசிரிைர் 
திலீபகுமோர் துயரைோ ்ட்டமளிபபு 
விழோ உயரைோற்றுகிறோர்.   

மோ்ணவர்–மோ்ணவி்கள் விடுதிக்கோ்க 
தமிழ்க அரசு ரூ.4 ர்கோடிரை 74 
லட்சத்யத அனுமதித்துள்ளது. 
இ–நூல்கத்திற்கு (்கம்பயூட்டர் 
மூலம் ்கற்றல்) ரூ.2 ர்கோடிரை 
15 லட்சமும் அனுமதி வழஙகி 
உள்ளது. ்ல்்கயலக்கழ்கத்திற்கு 
்டிக்க வரும் மோ்ணவர்்கள் எந்த 
பிரிவில் திறயம இருககிறரதோ அயத 
்கண்டுபிடித்து அவர்்கள் ஒலிம்பிக, 
ஆசிை வியளைோட்டு ர்ோட்டிககு 
தைோர் ்டுத்தப்டுகிறோர்்கள். அதற்்கோ்க 
அரசு ரூ.1 ர்கோடிரை 20 லட்சத்யத 
வழஙகி உள்ளது. ரமலும் சிலம்்ம் 
மற்றும் ்களரி வியளைோட்டுககு 
அரசு ரூ.1 ர்கோடிரை 60 லட்சம் 
அனுமதித்துள்ளது.   

மத்திை அரசு சசைற்ய்க இயழயில் 
வியளைோட்டு ஓடு தளம் அயமக்க ரூ.7 
ர்கோடி வழஙகி உள்ளது. ர்ட்மின்டன் 
்கட்டிடம் மற்றும் ரடபிள் சடன்னிஸ 
அரங்கத்துடன் ்கட்டிடம் ்கட்ட ரூ.20 
ர்கோடி தமிழ்க அரசு அனுமதித்துள்ளது.   

இவவோறு ஷீலோ ஸடீ்ன் கூறினோர்.   
ர்ட்டியின் ர்ோது ்திவோளர் 

ர்ரோசிரிைர் டி.ரோதோகிருஷ்்ணன், 
ரதர்வு ்கட்டுப்ோட்டு அதி்கோரி 
ர்ரோசிரிைர் சி.ஆறுமு்கம் ஆகிரைோர் 
உடன் இருந்தனர்.

விளையாட்டு பல்களைக்கழ்கத்தில
்கவர்னர பனவாரிைால புர�ாகித் 

9–நரதேதி பட்்டங்களை வழஙகுகிறார

அண்ா தி.மு.்க. இம் ஒருங்கிம்பபாளரும், முதலமைச்சருைான எடபபாடி பழனி்சாமிமய, திரு்வள்ளூர் கைறகு 
ைா்வட்ட ைா்்வர் அணிச ்்சயலாளரா்க நியமிக்கபபட்டுள்ள எஸ. ராக்கஷ்  கநரில ்சந்திதது ்வாழ்தது ்பறறார். 
அபகபாது, ்கழ்க ைா்்வர் அணிச ்்சயலாளர் எஸ.ஆர். விஜயகுைார் எம்.பி., உள்ளிட்ட ைா்்வர் அணி நிர்்வாகி்கள் 
உடன் இருந்தனர். 

குமரியிலிருநது மீனபிடிக்க 
செனற 800 மீ்னவர்கள் 
்கள� திரும்பி்னர

்கனனிைோகுமரி, அக். 6–
்கனனிைோகுமரி மோவட்டத்தின 

்ல்ரவறு ்குதி்களிலிருந்து, 
்கடலில் மீனபிடிக்்கச செனற 800 
க்கும் அதி்கமோனை மீனைவர்்கள ்க்ர 
திரும்பியுள்ளனைர். 

வடகிழககு ்ருவமயழ 
சதோடஙகியுள்ள நியலயில், 
நோயள தமிழ்கம், ர்கரளோ ஆகிை  
மோநிலங்களுககு சரட் அலர்ட் 
விடப்ட்டுள்ளது. அரத சமைம் புைல் 
்கோர்ணமோ்க ்கடல்  ச்கோந்தளிப்ோ்க 
இருககும் என்்தோல், மீன்பிடிக்க 
சசன்ற மீனவர்்கள் ்கயர  திரும்் 
ரவண்டும் என வலியுறுத்தப்ட்டு 
இருந்தது. அதற்்கோன ஏற்்ோடு்களும் 
நயடபச்ற்று வருகின்றன. 

குமரி மோவட்டத்தின் முட்டம், 
குளசசல், ரதங்கோய்்ட்ட்ணம் ஆகிை 
மீன்பிடி  துயறமு்கங்களிலிருந்து 411 
வியசப்டகு்கள் மூலம் மீன்பிடிக்க 
்கடலுககு  சசன்றிருந்தனர். அவற்றில் 
215 ்டகு்களில் 800 ககும் ரமற்்ட்ட 
மீனவர்்கள் ்கயர திரும்பியுள்ளனர். 
இந்நியலயில், ரமலும், 176 
்டகு்களில் உள்ள மீனவர்்களுககு 
த்கவல் அனு்ப்ட்டுள்ளதோ்க 
சதரிவிக்கப்ட்டுள்ளது. 

அரத சமைம் ர்கரளோ, ்கர்நோட்கோ, 
குஜரோத், ர்கோவோ ஆகிை இடங்கயள 
தஙகுதளமோ்க ச்கோண்டு 235 ்டகு்கள் 
சசன்றதில் 100 ்டகு்கள் ்கயர 
திரும்பியுள்ளனர். 66 ்டகு்களுககு 
த்கவல் சதரிவிக்கப்ட்டு வியரவில் 
அதில் உள்ள மீனவர்்கள்  வீடு 
திரும்புவோர்்கள் எனவும், 89 
்டகு்கள்உககு த்கவல் ரசரோததோல் 
அவர்்களுககு  சைலி்கோபடர் மூலம் 
்கப்லில் உள்ள ரசட்டியலட் ர்ோன் 
மூலம் த்கவல் அளிக்கப்ட  உள்ளது 
என்றும் சதரிவிக்கப்ட்டுள்ளது.

தி்வான் ஹவுசிங் மபனான்ஸ ்கார்பபகரஷன் லிமி்டட்
கதசிய அலு்வல்கம்: டிஎசஎபஎல ஹவுஸ, 4்வது தளம், 19 ்சஹார் கராடு, ஆப ்்வஸடர்ன் எகஸபிரஸ மஹக்வ,
விலகல பார்கல (கிழககு), மும்மப–400 099
கிமள அலு்வல்கம்: டிஎசஎபஎல, ட்ரீம்ஸ ைால, முதல தளம், எல.பி.எஸ. ைார்க, பணடப (கைறகு) மும்மப–400 078.

டிமாண்ட் ந�ாட்டீஸ்
்கடனீட்டுச ்்சாததுக்கமள ்ராக்கைாககுதல ைறறும் நிதி ்்சாததுக்கமள சீரமைததல ைறறும் ்கடனீட்டுச ்்சாதது மீதான உரிமை அைலாக்கச 
்சட்டம் 2002 பிரிவு 13 (2) ைறறும் ்கடனீட்டு ்்சாதது மீதான உரிமை (அைலாக்க)  விதி்கள் 2002ன் விதி 3(1)ன் கீழ். தி்வான் ஹவுசிங் 
மபனான்ஸ ்கார்பபகரஷன் லிமி்டட்டின் (டிஎசஎபஎல) கீழ்கம்க்யாபபமிட்ட அங்கீ்கரிக்கபபட்ட அதி்காரியான்வர் ்கடனீட்டுச ்்சாததுக்கமள 
்ராக்கைாககுதல ைறறும் நிதி ்்சாததுக்கமள சீரமைததல ைறறும் ்கடனீட்டுச ்்சாதது மீதான உரிமை அைலாக்கச ்சட்டம் 2002 பிரிவு 13 (12) 
ைறறும் ்கடனீட்டு ்்சாதது மீதான உரிமை (அைலாக்க)  விதி்கள் 2002ன் விதி 3ன் கீழ் அளிக்கபபட்டுள்ள அதி்காரததின்படி கைற்்சான்ன 
்சட்டபபிரிவு 13(2)ன் கீழ், கீழ்க்கணட ்கடன்தாரர்்கமள ‘‘கைற்்சான்ன ்கடன்தாரர்்கள்’’  அ்வர்்களுககு அளிக்கபபட்ட டிைாணட் கநாட்டீசிலில 
குறிபபிடபபட்டுள்ள ்தாம்கமய திரும்ப ்்சலுததுைாறு க்கட்டுக ்்காணடுள்ளார். அம்வ பறறிய வி்வரம் கீகழ தரபபட்டுள்ளது.  இது 
்தாடர்பா்க கைலும் அறிவிபபது யா்தனில  கைற்்சான்ன ்கடன்தாரர்்களால ஏகதனும் அளிக்கபபட்ட ்கடன் ஒபபந்தம் ைறறும் இதர 
ஆ்வ்ங்்கள்/எழுததுபூர்்வைா்க ஆம்பபடி கைற்்சான்ன அறிவிபபில வி்வரைா்க அளிக்கபபட்டுள்ள ்தாம்க ைறறும் கீழ்ககுறிபபிட்டுள்ள 
கததியிலிருந்து ப்தமத திரும்ப ்்சலுதது நாள் ்வமரயிலான கைலும் ்வட்டி ஆகிய்வறமற இந்த அறிவிபபு ்்வளியான 60 நாட்்களுககுள் 
டிஎசஎபஎல–லிறகு  ்்சலுதத க்வணடும் என்று இதன் மூலம் மீணடும் அறிவிக்கபபடுகிறது. ்கடமன திரும்ப ்்சலுதது்வதற்கா்க கீழ்க்கணட 
ஆஸதி்கமள கைற்்சான்ன ்கடன்தாரர் டிஎசஎபஎல ்வ்சம் அமடைானம் ம்வததுள்ளார்.

்கடன்தாரர்(்கள்)/உததர்வாததாரர்(்கள்)
்பயர்/்கடன் குறியீடு

டிைாணட் கநாட்டீஸ கததி ைறறும் ்தாம்க ்்சாதது மு்க்வரி
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28.08.2018, .2206397/-
(    

  ) 
( : 01.07.2018)

 . 91,    ,
,  ,
,  635 109, 

(LC No. 00000577  ) 
 M ()
S. M.    ()

23.08.2018, .262131/-
(    

   
) ( : 01.07.2014)

 () ,  
, ,  601 201


(LC No. 00004145  ) 
  () 
  ( )

23.08.2018, .1655606/-
(    

   )
( : 01.07.2018)

 . 437, ‘  ’
 ,   
,  603 103, 

(LC No. 00006869  ) 
 P ()
 N ( )

23.08.2018, .781838/-
(    

  )
( : 01.05.2018)

 .50/1  . 271/1,  
,  ,  625 
515, 
 

(LC No. 00008921  ) 
  S ()
   J ( )

23.08.2018, .635433/-
(     

   
) ( : 01.07.2018)

  .220/5 ,  .9, 
 , 3   ,
 ,  ,  625 007


(LC No. 00000225  )  
M ()
. C.   ()

23.08.2018, .564069/-
(     

 )
( : 01.06.2009)

 .359/25, ,
   ,
  , 


(LC No. 00000656  ) 
 A ()
. K. .
/. K ()

23.08.2018, .152545/-
(    

  )
( : 01.07.2018)

.. .542/5,  ,
,  606 201


(LC No. 00001320  ) 
 P ()
 M ( )

23.08.2018, .296489/-
(   

  
  ) 
( : 01.05.2018)

.. .96/21 96/20,  ,
 ,  606 753,


(LC No. 00001938  ) 
 R ()
 P ( )

23.08.2018, .387308/-
(    

  ) ( : 
01.07.2018)

.. .160/11,  .5,
 ,  636 905


(LC No. 00002488  )  
R ()
 P ( )

23.08.2018, .151238/-
(    

   )
( : 01.07.2018)

.. .160/11,  .5/254-6,
 , ,  636 905


(LC No. 00004015  )  
R ()
 P ( )

23.08.2018, .549815/-
(    

   )
( : 01.07.2018)

.. .160/141,  ,
,  .5/254-6,  
 , ,  636 904,


(LC No. 00004139  ) 
 R ()
 M ( )

23.08.2018, .699231/-
(    

   
)

( : 01.07.2018)

 .438/9,  15,  
.15/160,  ,  , 
,  636 903, 

(LC No. 00000343  ) 
S   ()
S  ( )

23.08.2018, .2242882/-
(   

  
  )
( : 01.06.2010)

.32/10,   ,
, , 608 001, 

  –     ,     
       13(4)–   .   
       .   –– 
       ,  ,  
 .            
     .
இடம்: தமிழ்நாடு  (அதி்காரபூர்்வ அதி்காரி)
கததி: 06.10.2018  தி்வான் ஹவுசிங் மபனான்ஸ ்கார்பபகரஷன் லிமி்டட்

EIH அச�ோசிசேட்டட 
ச�ோட்டல்ஸ் லிமிட்டட

பதிவு அலு்வல்கம்: ௧/௨௪, ஜி.எஸ.டி கராடு, 
மீனம்பாக்கம், ்்சன்மன–௬௦௦௦௨௭.

CIN: L92490TN1983PLC009903
்்வபம்சட்: www.eihassociatedhotels.in

ச�ோன் : 91–44–22344747, ச�க்ஸ்: 91–44–22346699

அறிவிபபு
்்சகயூரிடீஸ அணட் எகக்சஞ் 
கபார்டு ஆப இந்தியா (பட்டியல 
்கட்டுபபாடு்கள் ைறறும் ்்வளியீடு 
கதம்வ்கள்) விதி்கள் 2015ன் 
விதி 29 ைறறும் 47ன்படி, இதர 
அலு்வல்களுககு இமடகய 30 
்்சபடம்பர், 2018ல முடிந்த 
்காலாணடு/ அமரயாணடுக்கான 
தணிகம்க ்்சய்யபபடாத நிதிநிமல 
முடிவு்கமள பரிசீலிதது, ஒபபுதல 
அளிதது பதிவு ்்சய்ய ்கம்்பனி 
இயககுனர்்கள் குழுவின் கூட்டம் 
புதன்கிழமை, 31 அககடாபர் 2018 
அன்று நமட்பறும் என்று இதன் 
மூலம் அறிவிக்கபபடுகிறது.

இந்த அறிவிபபு 
்கம்்பனியின் இம்யதளம்                                                                          
www.eihassociatedhotels.in ைறறும் 
ஸடாக எசக்சஞ்சு்களின் இம்ய 
தளம் www.bseindia.com ைறறும் 
www.nseindia.comலும் உள்ளது.

EIH அக்சாசிகயட்டட் கஹாட்டலஸ 
லிமி்டட்டுக்கா்க

               இந்தராணி கர
 ்கம்்பனி ்்சயலாளர்
5 அககடாபர் 2018

எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை வினைவில் அனமக்்க வலியுறுத்துகிறோர்


