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—
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Board meeting to be convened on
MAKKAL KURAL Tamil
A copy of the said
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Daily

and

regulations, we would like to inform you that Notice of
Monday,05th August,2019 have been published in the
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Newspaper advertisement
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Sandip Gohel
Company Secretary

cum
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‘Einstein’s theories on star orbiting
massive black hole is true’
V.V.S.Manian

The office bearers of the International Divine Association for Raghavendrar Consciousness assmed charge
with the blessings of Mantralaya pitathipathi Subuthendra Theerthar. President T.S. Ayyappan, Secretary
sethuraman, Tresurer Ramkumar, VP Kovur Sivasankar, Joint Secertaries Babu Gururajan, B. Raghupathi,
Medical Group Advisor Dr. Shankar, PRO Sakthivel, Advisors Mohan, Paulraj, selladurai , Zonal executives
Jayam Balu, Anandaraj, Malar Kannan, Premnath, Subramanian, Ravi Ramasamy asssumed charge in the
presene of Advisor Guruji Ragavendradasar, international president Muniyandi K. Subbaiah, Secretary
DMAG Saravanan.

International conference
on diabetes, pregnancy
on Aug 4
Chennai July 30:
Aceer Health in association with DIWWAAAS
is organizing international
conference on Diabetes
and Pregnancy at Anna
centenary Library Auditorium, Kotturpuram on
August 4 and 5.
A dedicated workshop
on maternal nutrition will
be held on Aug 2 at
Sanjeevi Auditorium, Voluntary Health Servuices,
with national nutrition
experts leading the discussions and providing
hands on training.
The theme of the conference is Diabetes and
Pregnancy Before During
and Beyond.
Sharing details about
the conference, organiser

Dr. Usha Sriram said.“
This conference is aimed
to bring together scientific evidence and clinical
practice in a perfect yet
simple manner and will
be most useful to Ob
gyns, physicians. endocrinologists. Diabetologists,
nutritionists and all involved in women’s health
in general and maternal
health in particular. SevNAME CHANGE
I,
Kavitha Lakshmi.R,
W/o:
Vijayakumar, Date
of
Birth:
30.12.1981,
residing at No.20, 1st Floor,
Velan Nagar, 2nd Main Road,
Arumbakkam, Chennai – 600
106,
shall henceforth be
known as Kaveeta Vijay.
Kavitha Lakshmi.R

NAME CHANGE
I,

Abdul Adhi, S/o:

Abdul

Ashok Kumar Sapna,

W/o:

Residing at No.1242, Periya Ma-

Birth: 16.04.1994,

pam, Ammoor, Vellore Dt –632
501, shall henceforth be known
as Abdul Haadi.

Rohit Nahar,

Street, 3rd Floor, Sowcarpet,
Chennai –600001,

Father

NAME CHANGE
My Son,
Jerkee Alagappan, S/o.
Alagappan,
Date of Birth:
15.08.2002,
residing at
No.16/3, 3rd
Street, Indira Colony, Ashok
Nagar,
Chennai – 600
083.
shall henceforth be
known as Rakesh Alagappan.
A.Dhanalakshi,
Mother

NAME CHANGE

shall hence-

forth be known as Sapna Jain.

Indirani Sethu, W/o:

Sethu, Date of Birth: 15.05.1964,
Residing at No.12/6, Bangaru
Street, Saligramam,
–600093,

Chennai

shall henceforth be

known as Indirani Meyyappan Sethu.
Indirani Sethu

NAME CHANGE
I, Seenivasan, S/o: Duraisamy, Date of Birth: 05.08.1958,
residing at residing at No.60, Nadu
Street, Agaranallur, Vaiyur Post,
Chithambaram

Tk,

Cuddalore

– 608 401, shall henceforth be
known as

Srinivasan.
Seenivasan

I,
Anandhi Manickam,S/o:
Manickam,
Date
of
Birth:
12.04.1983,
residing at F–1, Plot No.10,
Shakthi Garden, Vetrivel Nagar,
Madambakkam, Guduvancherry,

Sangeetha Suresh

Anandhi Manickam

NAME CHANGE
Nandhini Suresh Ba-

laji, D/o.

S.Suresh Balaji, Date of Birth: 12.10.1991,
residing at No.5/6, Muthuramalingam Street, Gandhi Nagar,
Ekkattuthangal,
Chennai
–600 032, shall henceforth be
known as Lakshmi Nanthini
Suresh Balaji.
Nandhini Suresh Balaji

Venkataraman,

Kanchipuram
–
603202,
shall
henceforth
be
known as
Ananthi
vetrivel.

NAME CHANGE

I, Kaleeluddin Kondagarahalli
Adamsahib, S/o: Adamsahib Saidhamian, Date of Birth:
12.12.1949,
residing at No. 103/147, Pillaiyar
Koil Street, B-Mallapuram,
Bommidi Post, Pappireddipatti
Taluk, Dharmapuri –635301, shall
henceforth be
known as
Khaleeluddin
Kondagarahalli Adamsahib.
Kaleeluddin Kondagarahalli
Adamsahib

NAME CHANGE

S/o:

Date of Birth:

16.05.1949, Residing at No.54,
Indira Gandhi Street, Kaveri Renga Nagar, Saligramam, Chennai
–600093,

shall henceforth be

known as Ramamurthy.
Ramamoorthy

I,

Sharfudeen Abuback-

S/o:
Abubacker,
Date of Birth: 02.10.1959,
residing at Old No.40C–1, New
No.79, Sowrastra Nagar 9th
Street, Choolaimedu, Chennai
–600 094,
shall henceforth be
Sharfutheen
known as
Abubacker.
er,

Sharfudeen Abubacker

NAME CHANGE

NAME CHANGE
I,
Meena, W/o: Ravishankar,
Date of Birth: 08.06.1973,
Residing at New No.29, Old
No.15, 4th Pensioners Lane,
Old Washermenpet, Chennai
–600021,
shall henceforth be
known as New Name: Surname:
Gopichetty, Given name:
Meena RavishankEr.
Meena

I, G.Subbarayalu,
S/o:
Gurumurthy.M,
Date
of
Birth:
28.03.1978,
residing at No. 91/4, Serva Sri
Apartments, 6th Street, Rajaji
Street, GKM Colony, Chennai
–600 082.
shall henceforth be
known as Subburayalu.G.
G.Subbarayalu

NAME CHANGE

I,
Sobana Sanathanan Achary,
W/o:
Thankappan,
Date of Birth: 27.07.1962,
residing at residing at No.65/12,
Manika Nayakkar Street, 6th
Cross Street, Village High
Road, Sholinganallur, Chennai
–600119,
shall henceforth be
known as
Shobana
Thankappan.

NAME CHANGE
I,
Vishal Balaji, S/o:
Balaji Dandapani, Date of Birth:
08.07.1999, Residing at No.9/4B,
Viswanathapuram 1st Street, Kodambakkam, Chennai –600 024,
shall henceforth be known as Given Name: Vishal, Surname:
Balaji Dandapani.

Sobana Sanathanan Achary

NAME CHANGE

I,
Sangeetha Suresh,
W/o:
S.Suresh
Balaji,
Date of Birth: 06.08.1970,
residing
at
No.77,
Pillaiyar Koil Street, Iyyencherry,
Urapakkam,
Chennai
–603
210,
shall henceforth be
known as
Sangeetha
Suresh Balaji.

I,

Ramamoorthy,

NAME CHANGE
I,

NAME CHANGE
I, Vinoth Arumugam,
S/o:
A.Arumugam,
Date
of
Birth:
08.09.1984,
residing at No.815, 8th Street,
NVN Nagar, Thirumangalam,
Anna Nagar,
Chennai –600
040.
shall henceforth be
known as Vinoth Arumugam
Shanthi.
Vinoth Arumugam

NAME CHANGE
I,

Ashok Kumar Sapna

NAME CHANGE

U. Anto Judes Paulraj,

Residing at

No.55, Krishnappa Agraharam

Abdul Adhi

My Daughter, Joanna Judes,
Date
of
Birth:
09.08.2007,
residing at
AF7,
Landmark,
11/14,
Bharathidasan
Colony, K.K.Nagar,
Chennai –
600 078. shall henceforth be
known as A.Joanna Judes.

Date of

ways.
Young women are increasingly at high risk
for obesity.
prediabetes and diabetes during their reproductive years making the risk
of pregestational diabetes
and other pregnancy related complications at
historically high rates.
Preconception care is a
major unmet need.

NAME CHANGE
I,
Latha Mageswari D/o.
Mohandoss, W/o:
Gurusamy,
Date
of
Birth:
30.05.1975,
residing
at
No.55A,
10th
Street, Thendral Nagar East,
Thirumullaivoyal,
Chennai–600
062,
shall
henceforth
be
known as
Latha
Maheswari W/o. Gurusamy.
Latha Mageswari
D/o. Mohandoss

NAME CHANGE
I,

Rahim, Date of Birth: 05.06.1980,
jeeth Nagar Street, Kalmelkup-

eral national speakers and
international experts will
address the conference.
Gestational diabetes has
emerged as a critical issue not just during pregnancy but as a precursor
of diabetes and heart
disease in women. It also
has trans generational and
multi generational impact
affecting the future generations in very serious

Vishal Balaji

NAME CHANGE

NAME CHANGE
I, P.Sivakumar, S/o:
Date

of

Vathalan,

Birth:12.4.1990,

residing at No.540, Mada Kovil
2nd

Cross

Street,

Tiruvannamalai
604601,
known as

Mekkalur,

District

–

shall henceforth be
V.Sivakumar.

P.Sivakumar

NAME CHANGE

I, Syed Mohamed Sadakkathullah Pasith Naina Mohamed, S/o:
Pasith Naina Mohamed, Date of
Birth:04.01.1976,
residing at No.5/12, Sri Ram
Nagar 1st Cross Street, Ramapuram, Chennai –600 089, shall
henceforth be
known as
Sadakkathullah Mohamed.
Syed Mohamed Sadakkathullah Pasith Naina Mohamed

I,

M.Muhamathu Arif,

S/o: Muhamathu Ibrahim, Date
of Birth: 18.06.1984, Residing
at

150 A/W2, Ahamed Nagar,

Puthupattinam,
–603 102,

Kanchipuram,

shall henceforth be

known as M.Mohammed Arif.
M.Muhamathu Arif

NAME CHANGE
My Son, Sakthivasan Bhaskaran,
Date of Birth: 30.04.2008,
residing at
No.30 SPT
Mani Nagar, Gandhi Nagar
Post, Kurinjipadi TK
–
607308,
shall henceforth be
Saivasan
known
as
Bhaskaran.
Bhaskaran,
Father

More than 100 years
ago, Albert Einstein
predicted that light is
deflected by extremely
massive objects, but
there is no way to test
such powerful effects on
Earth. Instead, astronomers turn their attention to where the action
happens, such as stars
orbiting black holes.
The star S0-2 is a
perfect test candidate,
as it orbits the supermassive black hole at
the heart of our Milky
Way galaxy once every
16 years. After 24
years of observations
that measured the star’s
precise positions and the
wavelengths of its light,
astronomers have shown
Einstein’s predictions,
once again, hold up.
An international team of
astronomers co-led by
UCLA professor Andrea Ghez published the
results of the study in
Science.
“Einstein’s right, at least
for now,” said Ghez.
“Our observations are
consistent with Einstein’s
theory of general relativity. However, his theory

Light from a star orbiting the black hole at Milky Way’s centre shifts as Einstein predicted
is showing vulnerability.
It cannot fully explain
gravity inside a black
hole, and at some point,
we will need to move
beyond Einstein’s theory
to a more comprehensive theory of gravity
that explains what a
black hole is.”
The researchers primarily used the W.M. Keck
Observatory, as well as
the Subaru Telescope

and the NSF-supported
Gemini Telescope to
conduct the observations.
“Making a measurement
of such fundamental
importance has required
years of patient observing, enabled by state-ofthe-art technology,” said
Richard Green, director of NSF’s Division
of Astronomical Sciences, which funded the
research. “Through their

rigorous effort to define
in detail the threedimensional orbit of that
star around the supermassive black hole at
the centre of our galaxy,
Ghez and her collaborators have verified with
a high level of confidence Einstein’s idea
about strong gravity.”
(Asian News and Features/National Science
Foundation)

SRM IST students develop inkless
printing tech prototype
Chennai, July 30:
In what is expected to
be a huge game changer
in the printing industry
and related environmental pollution, Aura Labs
team of SRM Institute
of Science and Technology has developed a
prototype of an inkless
printing technology
machine.
The brains behind
the invention are Shilpa
Thakur (M.Tech, Robotics, Dept. of Mechanical
Engineering, SRM KTR)
and Shylesh Srinivasan
(B.Tech, Dept. of Electrical and Electronics
Engineering, SRM)
Aura Labs of
SRMIST was awarded
the Chairman’s Award,
the First Prize at IICDC
conducted by Texas
Instruments India, DST
India, IIMBangalore and
My Gov India for the
Best Innovation and
Technological
Impact.
The Award was

presented by the Chairman of AICTE, Prof.
Anil Dattatraya Sahasrabudhe to Shilpa
Thakur (M.Tech, Robotics, Dept. of Mechanical
Engineering, SRM KTR)
and Shylesh Srinivasan
(B.Tech, Dept. of Electrical and Electronics

Engineering, SRM KTR)
who had developed the

Inkless Printing Technology. They were selected
from 26000 Startup applications from all over
the country.
A total of 1750 colleges participated in
the event and 26,000
students took part. Ten
thousand projects were
submitted out of which
30 were shortlisted.
SRMIST Aura Labs
team emerged the winner bagging the Chairman’s Award.

SAPTARISHI AGRO INDUSTRIES LIMITED

PUBLIC NOTICE
My Client, Mr.M.Subramanian
S/o.Mr.K.Manickam Aged About
61years, residing at Plot No.65A,
D.No.3/65, Thiruvalluvar Street,
Pachaiamman Nagar, Pallavaram,
Chennai, is the absolute owner of
the property being, the land and
building, land of an extent of 1745
sq.ft., comprised in S.No. 341/18,
as per Patta New S.No. 341/18A3
of Zamin Pallavaram, Village,
bearing Plot No.65A, D.No.3/65,
Thiruvalluvar Street,
Pachaiamman Nagar, Pallavaram,
Chennai.
The Original Parent
document namely, Sale Deed dated
08.12.1969 (Doc. No.2554/69,
S.R.O.-Pallavaram) was misplaced
by the predecessor in title. The said
property is in the possession of my
client and it is absolutely free from
any encumbrance whatsoever. Any
person having custody of the said
Original Document or has any
claim or interest over the said
property, he/she is requested to
forward their claims along with the
relevant documents to me within
10 days of this Public Notice. If I do
not receive any claim from any
person within 10days,it will be
strictly presumed that this property
is absolutely free from any claim
or encumbrance and no one has any
claim over this property.
G.HARIDASS, Advocate
Flat No.1B, The Regency
No.5,Nungambakkam high road
1st lane, Nungambakkam,
Chennai – 600 034.

Regd. Office: Padalam Sugar Factory Road,
Pazhayanoor Post,
Kanchipuram District, Tamilnadu- 603 308
||www.saptarishiagro.com ||
Saptarishi12@yahoo.in ||
CIN: L15499TN1992PLC022192

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and
Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 (Listing Regulations), Notice is hereby given that a meeting
of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday,
05th August, 2019 at the Hotel Pragati The Grand, Beside Zydus Hospital,
S.G.Highway, Ahmedabad, inter alia, to consider and approve standalone UnAudited financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2019.
The said Notice may be accessed on the Company's website at https://
www.saptarishiagro.com and may also be accessed on the Stock Exchange
websites at http://www.bseindia.com.
For SAPTARISHI AGRO INDUSTRIES LIMITED,
Sd/Date : 29/07/2019
Krunal Patel
Place: Ahmedabad
Chairman

INDO NATIONAL LIMITED

CIN : L31909TN1972PLC006196
Registered Office: ‘Lakshmi Bhawan’ 4th floor, No. 609,
Mount Road,Chennai – 600006
Tel: 044 28272711 / 044 28275653
Email ID: jsrinivasan@nippobatteries.com
Website : www.nippobatteries.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47
of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015, (“Listing Regulations”) that a meeting of the Board of Directors of
the Company will be held on Tuesday the 13th August 2019, inter alia,
to consider and approve the Standalone/ consolidated Un-audited Financial
results under Ind AS and publication of Consolidated Financial Results for
the Quarter ended 30th June, 2019.
This information is also available on the website of the Company at
www.nippobatteries.com and on the website of the Stock Exchanges where
shares of the Company are listed at www.bseindia.com and www.nseindia.
com.
Place : Chennai
Date : 29.07.2019

For INDO NATIONAL LIMITED
Sd/- J.SRINIVASAN
COMPANY SECRETARY
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வேலூர் நாடாளுமன்ற த�ொகுதி
தேர்தல் பாதுகாப்பு பணியில்
19 கம்பெனி துணை ராணுவப்படை
சென்னை, ஜூலை 30–
வேலூர்
நாடாளுமன்ற
த�ொகுதி வாக்காளர் பட்டியலில்
கூடுதல்
வாக்காளர்கள்
சே ர ்க்கப ்ப ட் டு ள்ளத ா க வு ம் ,
பாதுகாப்பு பணியில் 19 கம்பெனி
துணை
ராணுவப்படையினர்
ஈடுபடுத்தப்படுகிறார்கள்
என்றும்
தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி
சத்யபிரத சாகு கூறினார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில்
நிருபர்களுக்கு அவர் அளித்த பேட்டி

தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரத சாகு தகவல்
வருமாறு:-– வேலூர் நாடாளுமன்ற
தேர்தல்
பாதுகாப்பு
பணிக்காக
ஏற்கனவே 10 கம்பெனி துணை
ராணுவப்படைக்கு இந்திய தேர்தல்
ஆணையம் அனுமதி அளித்திருந்தது.
நாங்கள் கூடுதலாக 10 கம்பெனி
கேட்டிருந்தோம்.
தற்போது
19
கம்பெனி துணை ராணுவப்படையினர்
வேலூர் வந்துள்ளனர். மீதமுள்ள
ஒரு கம்பெனி இன்று வரும். 19

காஞ்சீபுரத்திலிருந்து செங்கல்பட்டு
புதிய மாவட்டமாக பிரிக்க ப�ொதுமக்கள்,
தன்னார்வலர்கள் கருத்து தெரிவிக்கலாம்
காஞ்சீபுரம்,ஜூலை.30காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தை பிரித்து
செங்கல்பட்டை தலைமையிடமாகக்
க�ொண்டு
புதிய
மாவட்டம்
த�ோற்றுவித்தல்
த�ொடர்பாக
ப�ொதுமக்கள்,
தன்னார்வலர்கள்,
ப�ொதுநல அமைப்புகள் தங்களுடைய
கருத்துகளை தெரிவிக்கலாம் என
மாவட்ட கலெக்டர் பா.ப�ொன்னையா
கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி
பழனிசாமி,
சட்டசபையில்
காஞ்சீபுரம்
மாவட்டம்
பெரிய
மாவட்டமாக இருப்பதால், நிர்வாக
வசதிக்காக காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தை
இரண்டாக பிரித்து செங்கல்பட்டை
தலைமையிடமாகக் க�ொண்டு புதிய
மாவட்டம் த�ோற்றுவிக்கப்படும் என
அறிவிக்கப்பட்டது.
புதிய மாவட்டத்தை த�ோற்றுவிப்பது
த�ொடர்பாக,
சென்னை
கூடுதல்
தலைமை செயலர் மற்றும் வருவாய்
நிர்வாக ஆணையர் மு.சத்தியக�ோபால்
தலைமையில், காஞ்சீபுரம் மாவட்ட
கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில்
அமைந்துள்ள
ப�ொது
மக்கள்
நல்லுறவு
மைய
கட்டிடத்தில்
5.8.2019
திங்கட்கிழமை
அன்று
பிற்பகல் 2 மணி முதல் 6 மணி
வரை மற்றும் 6.8.2019 செவ்வாய்

கிழமை முற்பகல் 10 மணி முதல்
பிற்பகல் 12 மணி வரை காஞ்சிபுரம்
மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து
நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்கள்
மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்,
காஞ்சிபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம்
வருவாய் க�ோட்ட பகுதியிலுள்ள
ப�ொதுமக்கள்,
தன்னார்வலர்கள்,
ப�ொதுநல அமைப்புகள் மற்றும் பிற
அமைப்பினரிடம் கூட்டம் நடத்தி
கருத்து கேட்க உள்ளார்.
மேலும், செங்கல்பட்டு வருவாய்
க�ோட்ட அலுவலகத்தில் 6.8.2019
செவ்வாய் கிழமை பிற்பகல் 2.30
மணி முதல் பிற்பகல் 5.30 மணி
வரை செங்கல்பட்டு மற்றும் தாம்பரம்
வருவாய் க�ோட்ட பகுதியிலுள்ள
ப�ொதுமக்கள்,
தன்னார்வலர்கள்,
ப�ொது நல அமைப்புகள் மற்றும் பிற
அமைப்பினரிடம் கருத்து கேட்க
உள்ளார்.
ஆகவே,
இது
த�ொடர்பாக
எழுத்து
மூலமாகவ�ோ
அல்லது
நேரிடையாகவ�ோ கருத்து தெரிவிக்க
விரும்பும்
நபர்கள்
மேற்கண்ட
தேதிகளில்,
மேற்குறிப்பிட்ட
இடங்களில்
ஆஜராகி
தங்களது
கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம்.
இவ்வாறு
கலெக்டர்
பா.ப�ொன்னையா தெரிவித்துள்ளார்.

வேலூர் பாராளுமன்ற த�ொகுதியில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் ப�ோட்டியிடும் ஏ.சி.
சண்முகத்தை ஆதரித்து வாணியம்பாடி த�ொகுதி, ஜாப்ராபாத் பெரியபள்ளிவாசலில்
த�ொழுகை முடிந்து வெளியே வந்த இஸ்லாமிய பெருமக்களிடம் அனைத்துலக எம்.
ஜி.ஆர். மன்றச் செயலாளர் தமிழ்மகன் உசேன் தலைமையில், கழக அவைத் தலைவர்
மதுசூதனன், கழக அமைப்புச் செயலாளர் ப�ொன்னையன், ஊராட்சி கழகச் செயலாளர்
ரபீக் அகமது, ஒன்றிய சிறுபான்மை நலப்பிரிவு செயலாளர் வி.எஸ். ஜமீர், ஒன்றிய
சிறுபான்மை நலப்பிரிவு தலைவர் அன்வர், ஊராட்சி தேர்தல் ப�ொறுப்பாளர்கள், கே.
ராமசாமி (தலைவாசல் ஒன்றிய கழகச் செயலாளர்), டி. ராஜா (கெங்கவல்லி ஒன்றிய
கழகச் செயலாளர்) மற்றும் கிளை கழக நிர்வாகிகள் வாக்கு சேகரித்தனர்.

பெயர் மாற்றம்

பெயர் மாற்றம்

கம்பெனி துணை ராணுவப்படையினர்
ஆகஸ்டு 5ந்தேதி தேர்தல் முடியும்
வரை
பணியில்
இருப்பார்கள்.
மீதமுள்ள துணை ராணுவத்தினர்,
வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு பாதுகாப்பு
அளிப்பத�ோடு, ஆகஸ்ட் 10-ந் தேதி
வரை வேலூரில் பணியாற்றுவார்கள்.
துணை
ராணுவத்தினர்
தற்போது
பறக்கும்படை மற்றும் கண்காணிப்பு
குழுவில் பணியமர்த்தப்படுவார்கள்.
வாக்குப்பதிவு
நடக்கும்போது
பதற்றமான
வாக்குச்சாவடிகளில்
அதிக துணை ராணுவத்தினர் பணியில்
இருப்பார்கள். அவர்களின் பணிபற்றி
வேலூர் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி
மற்றும்
ப�ோலீஸ்
சூப்பிரண்டு
ஆகிய�ோர் முடிவெடுப்பார்கள்.
தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது முதல்
இதுவரை வருமான வரித்துறையினர்
ரூ.27 லட்சம் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
அந்த த�ொகை உள்பட ரூ.3 க�ோடியே
44 லட்சம், ரூ.89 லட்சம் மதிப்புள்ள 2
கில�ோ 980 கிராம் தங்கம், ரூ.5 லட்சத்து
40 ஆயிரம் மதிப்புள்ள 19 ஆயிரத்து
438 லிட்டர் மதுபானம் ஆகியவை
பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
த�ொகுதியில்
அனுமதியின்றி
ப�ோஸ்டர் ஒட்டியது, சுவர் விளம்பரம்
செய்தது த�ொடர்பாக 44 வழக்குகள்
பதிவாகியுள்ளன.
ஏற்கனவே
உள்ள வாக்காளர் பட்டியலில், புதிய
வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
கடந்த மார்ச் மாதம் 26-ந் தேதியன்று, 6
லட்சத்து 98 ஆயிரத்து 644 ஆண்கள், 7
லட்சத்து 28 ஆயிரத்து 245 பெண்கள்
மற்றும் 102 மூன்றாம் பாலினத்தவர்
என 14 லட்சத்து 26 ஆயிரத்து 991
வாக்காளர்கள் இருந்தனர். அதைத்
த�ொடர்ந்து 2 ஆயிரத்து 755 ஆண்கள்,
2 ஆயிரத்து 901 பெண்கள், 3 மூன்றாம்
பாலினத்தவர் என 5 ஆயிரத்து 659
வாக்காளர்கள்
சேர்க்கப்பட்டனர்
என்றார்.

திருவனந்தபுரம்,ஜூலை.30–
கேரளாவில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்த
பைஜூ ரவீந்திரன், தனது பைஜூ
ஆப் மூலம் இந்திய க�ோடீஸ்வரர்
பட்டியலில் இணைந்தார்.
கண்ணூர்
மாவட்டம்
அழிக்கோட்டைச் சேர்ந்தவர் பைஜூ
ரவீந்திரன். என்ஜினீயரிங் படித்த
இவர், படிப்பு முடிந்ததும் பள்ளி
ஆசிரியராக பணியை த�ொடங்கினார்.
அப்போது
மாணவர்களுக்கு
கல்வியை எளிதாக கற்றுக் க�ொடுக்க
முயற்சி செய்தார். இதற்காக திங்
அண்ட் லேர்ன் என்ற நிறுவனத்தை
த�ொடங்கினார்.
பின்னர் ஆன்லைன் மூலம் கல்வி
கற்பிக்க பைஜூ ஆப் ஒன்றை
உருவாக்கினார்.
இந்த ஆப்பை பயன்படுத்த ரூ.10
ஆயிரம் முதல் ரூ.12 ஆயிரம் வரை
கட்டணம்
வசூலிக்கப்படுகிறது.
தற்போது
இந்நிறுவனத்தின்

பெயர் மாற்றம்
Ramamoorthy, தந்தை பெயர்:
Venkataraman,
பிறந்த தேதி:
16.05.1949,
எண்.54,
இந்திரா
காந்தி தெரு, காவேரி ரெங்கா நகர்,
சாலிகிராமம், சென்னை– 600 093,
என்ற முகவரியில் வசிக்கும் நான்
இனி
Ramamurthy,
என்று அழைக்கப்படுகிறேன்.

Vinoth Arumugam, தந்தை
பெயர்: A.Arumugam, பிறந்த தேதி:
08.09.1984, எண்.815, 8வது தெரு,
NVN நகர், திருமங்கலம், அண்ணா
நகர்,
சென்னை–
600 040,
என்ற முகவரியில் வசிக்கும் நான்
இனி
Vinoth Arumugam
Shanthi,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.

Abdul Adhi

Ashok Kumar Sapna

Ramamoorthy

Vinoth Arumugam

Joanna Judes,

பிறந்த தேதி: 09.08.2007, AF7,
Landmark,
11/14,
பாரதிதாசன்
காலனி, கே.கே.நகர்,
சென்னை
– 600 078,
என்ற முகவரியில்
வசிக்கும்
எனது
மகள்
இனி
A.Joanna Judes,
என்று அழைக்கப்படுகிறார்.
U. Anto Judes Paulraj,
தந்தை

பெயர் மாற்றம்

Jerkee Alagappan,
தந்தை பெயர்:
Alagappan,
பிறந்த
தேதி:
15.08.2002,
எண்.16/3, 3வது தெரு இந்திரா
காலனி, அச�ோக் நகர், சென்னை
– 600 083,
என்ற முகவரியில்
வசிக்கும்
எனது
மகன்
இனி
Rakesh
Alagappan,
என்று அழைக்கப்படுகிறார்.
A.Dhanalakshi,

தாய்

பெயர் மாற்றம்

Sangeetha Suresh,
கணவர் பெயர்:
S.Suresh
Balaji,
பிறந்த
தேதி:
06.08.1970, எண்.77, பிள்ளையார்
க�ோயில்
தெரு,
அய்யன்சேரி,
ஊரப்பாக்கம், சென்னை – 603 210,
என்ற முகவரியில் வசிக்கும் நான்
இனி
Sangeetha
Suresh
Balaji,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.
Sangeetha Suresh

பெயர் மாற்றம்

Nandhini Suresh
பெயர்:
Balaji, தந்தை
S.Suresh Balaji,
பிறந்த தேதி:
12.10.1991,
எண்.5/6,
முத்துராமலிங்கம் தெரு, காந்தி நகர்,
ஈக்காட்டுதாங்கல்,
சென்னை–600
032,
என்ற முகவரியில் வசிக்கும்
நான் இனி
Lakshmi
Nanthini Suresh Balaji,
என்று அழைக்கப்படுகிறேன்.
Nandhini Suresh Balaji

பெயர் மாற்றம்
Indirani Sethu, கணவர்
பெயர்:
Sethu, பிறந்த தேதி:
15.05.1964, எண்.12/6, பங்காரு
தெரு, சாலிகிராமம், சென்னை– 600
093,
என்ற முகவரியில் வசிக்கும்
நான் இனி
Indirani
Meyyappan Sethu, என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.
Indirani Sethu

பெயர் மாற்றம்

Seenivasan,
தந்தை
பெயர்: Duraisamy, பிறந்த தேதி:
05.08.1958,
எண்.60,
நடு
தெரு,
அகரநல்லூர்,
வையூர்
அஞ்சல்,
சிதம்பரம்
தாலுக்கா,
கடலூர் –
608 401,
என்ற
முகவரியில்
வசிக்கும்
நான்
இனி
Srinivasan, என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.
Seenivasan

பெயர் மாற்றம்
Anandhi Manickam,

தந்தை
பெயர்: Manickam, பிறந்த தேதி:
12.4.1983, F–1, மனை எண்.10,
சக்தி கார்டன், வெற்றிவேல் நகர்,
மாடம்பாக்கம்,
கூடுவாஞ்சேரி,
காஞ்சிபுரம் – 603202, என்ற
முகவரியில்
வசிக்கும்
நான்
இனி
Ananthi vetrivel,
என்று அழைக்கப்படுகிறேன்.

பெயர் மாற்றம்
Meena, கணவர் பெயர்:
Ravishankar,
பிறந்த தேதி:
08.06.1973, பு.எண்.29, ப.எண்.15,
4வது பென்சன்னர்ஸ் சந்து, பழைய
வண்ணா ர ப ்பேட ் டை , ச ென ் னை –
600 021, என்ற முகவரியில் வசிக்கும்
நான் இனி
New Name:
Surname: Gopichetty, Given
name: Meena RavishankEr,
என்று அழைக்கப்படுகிறேன்.
Meena

பெயர் மாற்றம்

Sobana Sanathanan
Achary,
கணவர்
பெயர்:
Thankappan,
பிறந்த
தேதி:
27.07.1962, எண்.65/12, மாணிக்க
நாயக்கர் தெரு, 6வது குறுக்கு தெரு,
வில்லேஜ் நெடுஞ்சாலை ர�ோடு,
ச�ோழிங்கநல்லூர், சென்னை–
600
119, என்ற முகவரியில் வசிக்கும் நான்
இனி
Shobana
Thankappan,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.
Sobana Sanathanan Achary

பெயர் மாற்றம்
P.Sivakumar, தந்தை

Kaleeluddin
Kondagarahalli
Adamsahib,
தந்தை
பெயர்:
Adamsahib Saidhamian, பிறந்த தேதி:
12.12.1949, எண்.103/147, பிள்ளையார்
க�ோயில்
தெரு,
B–மல்லாபுரம்,
ப�ொம்மிடி அஞ்சல், பாப்பிரெட்டிபட்டி
தாலுக்கா,
தர்மபுரி
–635301,
என்ற முகவரியில் வசிக்கும் நான்
இனி
Khaleeluddin
Kondagarahalli Adamsahib,
என்று அழைக்கப்படுகிறேன்.

Kaleeluddin Kondagarahalli
Adamsahib

பெயர் மாற்றம்
Sharfudeen Abubacker, தந்தை
பெயர்:Abubacker,
பிறந்த தேதி:
02.10.1959,
ப.எண்.40C–1,
பு.எண்.79, ச�ௌராஷ்டிரா நகர் 9வது
தெரு, சூளைமேடு, சென்னை–600
094, என்ற முகவரியில் வசிக்கும்
நான் இனி
Sharfutheen
Abubacker,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.
Sharfudeen Abubacker

பெயர் மாற்றம்

G.Subbarayalu, தந்தை
பெயர்:
Gurumurthy.M,
பிறந்த
தேதி:
28.03.1978, எண்.91/4,
Serva
Sri Apartments, 6வது தெரு,
ராஜாஜி தெரு, ஜிகேஎம் காலனி,
சென்னை–600
082,
என்ற
முகவரியில்
வசிக்கும்
நான்
இனி
Subburayalu.G,
என்று அழைக்கப்படுகிறேன்.
G.Subbarayalu

பெயர் மாற்றம்

பெயர்:வத்தலான், பிறந்த தேதி:
12.4.1990, எண்.540, மாதா கோயில்
2வது குறுக்கு தெரு, மேக்களூர்,
திருவண்ணாமலை – 604601,
என்ற முகவரியில் வசிக்கும் நான்
இனி
V.Sivakumar, என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.

Kavitha
Lakshmi.R,
கணவர் பெயர்:
Vijayakumar,
பிறந்த
தேதி:
30.12.1981, எண்.20, 1வது மாடி,
வேலன் நகர், 2வது மெயின் ர�ோடு,
அரும்பாக்கம், சென்னை–600106,
என்ற முகவரியில் வசிக்கும் நான்
இனி
Kaveeta Vijay,
என்று அழைக்கப்படுகிறேன்.

P.Sivakumar

Kavitha Lakshmi.R

Anandhi Manickam

பெயர் மாற்றம்

   

பெயர் மாற்றம்

Syed Mohamed
Sadakkathullah
Pasith
Naina
Mohamed, தந்தை
பெயர்: Pasith
Naina Mohamed, பிறந்த
தேதி:
04.01.1976, எண்.5/12, ஸ்ரீ ராம் நகர் 1வது
குறுக்கு தெரு, ராமாபுரம், சென்னை–
600 089, என்ற முகவரியில் வசிக்கும்
நான் இனி
Sadakkathullah
Mohamed,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.

Syed Mohamed
Sadakkathullah Pasith Naina
Mohamed

வாடிக்கை
யாளர்கள்
3½
க�ோடியைத் தாண்டி
விட்டனர்.
சமீபத்தில்
எடுத்த கணக்கெடுப்பின்படி
இந்நிறுவனத்தின் வருவாய்
150 மில்லியன் டாலரை
எட்டியது.
ஆண்டுக்கு
ஆண்டு
இந்நிறுவனம்
வருவாயை ஈட்டி வருவதை
த�ொடர்ந்து அவரது பெயர்
இந்திய
பணக்காரர்
பட்டியலில்
இடம்
பிடித்துள்ளது.

பெயர் மாற்றம்

Ashok Kumar Sapna,
கணவர் பெயர்:
Rohit
Nahar,
பிறந்த
தேதி:
16.04.1994, எண்.55, கிருஷ்ணப்பா
அக்ரஹாரம் தெரு, 3வது மாடி,
ச�ௌகார்பேட்டை, சென்னை– 600
001, என்ற முகவரியில் வசிக்கும்
நான் இனி
Sapna Jain,
என்று அழைக்கப்படுகிறேன்.

பெயர் மாற்றம்

Latha Mageswari D/o.
Mohandoss, கணவர்
பெயர்:
Gurusamy,
பிறந்த தேதி:
30.05.1975,
எண்.55A,
10வது
தெரு,
தென்றல் நகர் கிழக்கு,
திருமுல்லைவாயல்,
சென்னை
–
600 062,
என்ற
முகவரியில்
வசிக்கும்
நான்
இனி
Latha Maheswari
W/o. Gurusamy,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.
Latha Mageswari
D/o. Mohandoss

15 லட்சம் கடனை திருப்பி தராததால்
தனியார் நிறுவன ஊழியரை கடத்தி சென்று
சித்ரவதை: கும்பலுக்கு ப�ோலீஸ் வலைவீச்சு

பெங்களூர்,ஜூலை.30–
பெங்களூரு சென்றுக் க�ொண்டிருந்த
ரெயிலில் பயணம் செய்த பெண்
சென்னை, ஜுலை. 30– அடைத்து வைத்து மூன்று நாட்களாக
ஒருவர்,
மேல்
படுக்கையில்
சென்னை திருமங்கலம் பகுதியில் அந்தோணிசாமியை
அடித்து
(பெர்த்) இருந்து கீழே விழுந்ததால்
ரூ. 15 லட்சம் கடன் பணத்தை திரும்பத் சித்ரவதை செய்துள்ளார். இதனால்
உயிரிழந்தார்.
மும்பையில் இருந்து பெங்களூரு தராததால் தனியார் நிறுவன ஊழியரை பயந்து
ப�ோன
அந்தோணிசாமி
செல்லும்
உதயம்
எக்ஸ்பிரசில் காரில் கடத்தி சென்று அறையில் தனக்கு
ச�ொந்தமான
நிலத்தை
சரஸ்வதி (வயது 40) என்பவர் பயணம் அடைத்து வைத்து சித்ரவதை செய்த விற்றுத்தருவதாக கூறியுள்ளார். பின்பு
செய்தார். இவர் ரெயிலின் ஏசி க�ோச்சில் கும்பலைச் சேர்ந்தவர்களை ப�ோலீசார் அவரை அங்கிருந்து பரமகுடிக்கு
டிக்கெட் புக் செய்திருந்தார். இவருக்கு தேடி வருகின்றனர்.
காரில் கடத்திச் சென்று அங்கு ஒரு
அந்த க�ோச்சில் மேல் படுக்கை
சிவகங்கை
மாவட்டம், தனி அறையில் அடைத்து வைத்தனர்.
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் பயணம் பரமகுடியைச்
சேர்ந்தவர்
அந்தோணிசாமி அந்த கும்பலிடம்
செய்து க�ொண்டிருந்தார். ரெயில், அந்தோணிசாமி (வயது 50). இவர் இருந்து தப்பித்து கடந்த 23ம்
பெங்களூருவை நெருங்கியதும் அவர் தற்போது சென்னை, திருமங்கலம், தேதி அன்று சென்னைக்கு திரும்பி
தன் உடமைகளுடன் கீழே இறங்க பாடிக்குப்பத்தில்
தங்கி
தனியார் வந்தார். கடன் பணத்தை திரும்ப
முயன்றார். இறங்கும்போது கால்
தவறியதால் கீழே விழுந்தார். இதில் கம்பனியில் வேலை பார்த்து வருகிறார். செலுத்தாததால் தன்னை சகாயம்
அவருக்கு தலையில் பலத்த காயம் இவர் தனது ஊரைச் சேர்ந்த சகாயம் கும்பல் காரில் கடத்தி கத்தியை
(வயது 32) என்பவரிடம் கடனாக காட்டி மிரட்டி தனி அறையில்
ஏற்பட்டது.
இச்சம்பவம் குறித்து ரெயில்வே ரூ. 15 லட்சம் வாங்கியுள்ளதாக அடைத்து வைத்து மிரட்டியதாக புகார்
துறைக்கு
உடனடியாக
தகவல் தெரிகிறது. கடனை அவர் திருப்பி அளித்தார். அதன் பேரில் திருமங்கலம்
ப�ோலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
க�ொடுக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து செலுத்த முடியாமல் இருந்துள்ளார்.
இந்நிலையில் கடந்த 14ம் தேதி இதில் அந்தோணிசாமி கடத்தப்பட்டு,
ரெயில்
நிலையத்தில்
மருத்துவ
அடைத்து
வைத்து
குழுக்கள் தயாராக இருந்தன. ரெயில் சகாயம் தனது கூட்டாளிகளுடன், அறையில்
இருந்து சித்ரவதை செய்யப்பட்டது உண்மை
வந்து
நின்றவுடன்
சரஸ்வதிக்கு திருமங்கலத்தில்
அவசர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. அந்தோணிசாமியை காரில் கடத்திச் என தெரியவந்தது. இதனையடுத்து
பின்னர் மருத்துவமனைக்கு க�ொண்டு சென்றார்.
மேடவாக்கத்தில், ப�ோலீசார் சகாயம் மற்றும் அவரது
சென்றார்கள்.
தான்
தங்கியிருந்த
வீட்டுக்குள் கூட்டாளிகளை தேடி வருகின்றனர்.
மு த ல ்க ட ்ட
பெயர் மாற்றம்
சி கி ச ்சை யின ்போ து
Sakthivasan
சு ய நி னை வு டன்
Bhaskaran,
பிறந்த
தேதி:
இருந்த
சரஸ்வதி,
30.04.2008, எண்.30 SPT மணி நகர்,
காந்தி
நகர்
அஞ்சல்,
குறிஞ்சிபாடி
ம ரு த் து வ ம னை க் கு
தாலுக்கா – 607308,
என்ற
க�ொண்டு செல்லும்போது
முகவரியில்
வசிக்கும்
எனது
 :    ,
மகன் இனி
Saivasan
மயங்கி
சுயநினைவை
 ,  ,  603 308.
Bhaskaran,
என்று
இழந்தார். பின்னர் சிறிது
அழைக்கப்படுகிறார்.
|www.saptarishiagro.com |   : saptarishi12@yahoo.in
நேரத்தில் உயிரிழந்தார்.
Bhaskaran,
CIN: L15499TN1992PLC022192
இது
குறித்து
தந்தை

மருத்துவர்கள் கூறுகையில்,
      ( 
'முதல்கட்ட
சிகிச்சை
  )  2015,  29  47 (
அ ளி க்கப ்ப ட ்ட ப�ோ து
)     30, 2019 
உடைமைகளை பத்திரமாக
     
பார்த்துக்
க�ொள்ளுங்கள்
      
என ச�ொல்லும் அளவுக்கு
, 5  2019     , 
 , .. ,   
தெளிவாகத்தான் பேசினார்.
    .
தலையில்
உள்காயம்
    http://www.saptarishiagro.com/
பலமாக
இருந்துள்ளது.
    http://www.bseindia.com .
இதன்
காரணமாகவே
   
 : 29.07.2019
 
உயிரிழந்தார்'
என
: 

மருத்துவர்கள் கூறினர்.

பைஜூ ஆப் மூலம் கோடிஸ்வரர்
பட்டியலில் இணைந்த இளைஞர்

Abdul Adhi, தந்தை பெயர்:
பிறந்த தேதி:
Abdul Rahim,
05.06.1980, எண்.1242, பெரிய
மஜீத் நகர் தெரு, கல்மேல்குப்பம்,
ஆம்மூர், வேலூர் மாவட்டம்–632
501, என்ற முகவரியில் வசிக்கும்
நான் இனி
Abdul Haadi,
என்று அழைக்கப்படுகிறேன்.

பெயர் மாற்றம்

ஓடும் ரெயிலில் பெர்த்திலிருந்து
கீழே விழுந்த பெண் சாவு

பெயர் மாற்றம்

Vishal Balaji, தந்தை பெயர்:
Balaji Dandapani, பிறந்த தேதி:
08.07.1999,
எண்.9/4B,
விஸ்வநாதபுரம்
1வது
தெரு,
க�ோடம்பாக்கம்,
சென்னை–600
024,
என்ற முகவரியில் வசிக்கும்
நான் இனி
Given
Name: Vishal, Surname:
Balaji Dandapani,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.
Vishal Balaji

பெயர் மாற்றம்

M.Muhamathu Arif,
தந்தை பெயர்:
Muhamathu
Ibrahim,
பிறந்த
தேதி:
18.06.1984, எண்.150 A/W2, அகமத்
நகர், புதுப்பட்டினம், காஞ்சிபுரம் –
603 102, என்ற முகவரியில்
வசிக்கும்
நான்
இனி
M.Mohammed Arif, என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.
M.Muhamathu Arif

IN THE HON'BLE I. ASST.
JUDGE, CITY CIVIL COURT,
CHENNAI
O.S.No.1125 OF 2019
M.Thangamani
... Plaintiff
/Vs/
1.The Chief Electrical Engineer
and 4 others
... Defendants
To
K.Rajasekar,
(Fifth Defendant]
S/o.late. Kumar@ Lourdumary,
Residing at
No.16, Gurumurthy Garden
Street, Perambur,
Chennai - 600 011.
Please take notice that in the
above Permanent injunction
filed by the Plaintiff against
the Fifth Defendant before the
Hon'ble I. Asst. Judge, City Civil
Court, Chennai ordered Notice
to you to appear the Hon'ble I.
Asst. Judge, City Civil Court,
Chennai on 14.08.2019 at
10.30 a.m.
Hence be present on 14-082019 at 10.30 a.m. in the above
Hon'ble I. Asst. City Civil Court,
Chennai in O.S.No.1125/2019
and state your objections, if
any otherwise the matter will
be heard and decided in your
absence.
B.KALARANI
COUNSEL FOR PLAINTIFF.

 
 

K.Om
Prakash
Jain,
201/107,
Gandhi
Road,
Velachery,
Chennai-42
   

01.04.2015

31.05.2018   
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IN THE COURT OF THE
SPECIAL DISTRICT JUDGE,
MADURAI
M.C.O.P.NO.137 of 2014
PRABAVATHI and others
..Petitioners
And
M.C.O.P.NO.138 of 2014
POORNIMA
..Petitioner
And
M.C.O.P.NO.139 of 2014
PRABAVATHI
..Petitioner
VS
B.K.KRISHNAPPA,
No.6, 6th Main, A.Block,
MAGADI ROAD, DASARA HALLI,
BANGALORE – 560 079.
..5th Respondent
NOTICE
The above named petitioners filed
the above named petitioners
against you, before this Hon’ble
Court, Madurai. The case is posted
for hearing on 16.08.19. Take
notice that you appear before the
Hon’ble Court eitherby person or
through an advocate at 10 A.M. on
16.08.2019 otherwise the matter
will be heard exparte in your
absence.
B.LALLI, M.A.,B.L.,
Advocate, Madurai.
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எம்ஆர்எப் லிமிடெட்
CIN: L25111TN1960PLC004306

பதிவு அலுவலகம்: எண். 114, கிரீம்ஸ் ர�ோடு, சென்னை- 600 006.
Tel: 044-28292777; Fax: 91-44-28295087
Email: mrfshare@mrfmail.com; Website: www.mrftyres.com

சமபங்குதாரர்களுக்கு அறிவிப்பு
கம்பெனியின் சமபங்குகளை முதலீட்டாளர் கல்வி மற்றும்
பாதுகாப்பு நிதியின் (ஐஇபிஎப்) டீமேட் கணக்கிற்கு மாற்றுதல்
கம்பெனிகள் சட்டம், 2013 விதிகள் மற்றும் கம்பெனி விவகாரங்கள்
துறை அமைச்சகத்தினால் அறிவிக்கப்பட்ட முதலீட்டாளர் கல்வி மற்றும்
பாதுகாப்பு நிதி ஆணையம் (கணக்கு வைப்பு, தணிக்கை, பரிமாற்றம் மற்றும்
திருப்பியளித்தல்) விதிகள் 2016ன்படி, த�ொடர்ந்து ஏழு ஆண்டு காலத்திற்கு
டிவிடெண்ட் க�ோரப்படாத அல்லது செலுத்தப்படாத பங்குகளை மத்திய
அரசு நிறுவியுள்ள முதலீட்டாளர் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு நிதி (ஐஇபிஎப்)க்கு
கம்பெனி மாற்ற வேண்டும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.
கம்பெனியின் சில பங்குதாரர்கள் 2011–2012லிருந்து த�ொடர்ந்து ஏழு
ஆண்டுகளுக்கு டிவிடெண்டை பணமாக பெறாமல் உள்ளனர் என்று
பதிவேடுகளின்படி தெரிய வந்துள்ளது. ஆதலால், பங்குதாரரால் டிவிடெண்ட்
க�ோரப்படாதபட்சத்தில் த�ொடர்ந்து ஏழு ஆண்டுகளுக்கு டிவிடெண்ட்
செலுத்தப்படாமல் உள்ள பங்குகள் ஐஇபிஎப் சஸ்பென்ஸ் கணக்கிற்கு
மாற்றப்படும்.
மேற்சொன்ன விதிகளின்படி, த�ொடர்ந்து ஏழு ஆண்டுகளாக டிவிடெண்டை
பணமாக பெறாத பங்குதாரர்கள் மற்றும் ஐஇபிஎப் ஆணையத்தின்
டீமேட் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட உள்ள பங்குகள் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட
பங்குதாரர்களுக்கு பதிவுத்தபால் மூலம் தனித்தனியே அறிவிப்புகளை
கம்பெனி
அனுப்பியுள்ளது.
கம்பெனியின்
இணையதளத்தில்
(www.mrftyres.com) அந்த பங்குதாரர்களின் பட்டியல் உள்ளது.
21.08.2019க்குள்
சம்பந்தப்பட்ட
பங்குதாரர்களிடமிருந்து
எந்தவித
செல்லத்தக்க க�ோரிக்கையும் பெறப்படாதபட்சத்தில், விதிகளில் உள்ள
தேவைகளுக்கேற்ற,
ஐஇபிஎப்
விதிகளின்கீழ்
பரிந்துரைக்கப்பட்ட
நடைமுறைகளின்படி நிறுவன நடவடிக்கை மூலமாக ஐஇபிஎப் ஆணையத்தின்
டிமேட் கணக்கிற்கு பங்குகளை (காகித வடிவில் மற்றும் பத்திரமில்லாத
வகையில் உள்ளது) கம்பெனி மாற்றி விடும். மேற்சொன்ன விதிகளின்படி
ஐஇபிஎப் ஆணையத்திற்கு மாற்றப்பட்ட பங்குகள் மற்றும் க�ோரப்படாத
டிவிடெண்ட் த�ொகையை கம்பெனிக்கு எதிராக க�ோர முடியாது என்பதை
கவனத்தில் க�ொள்ள வேண்டும். அந்த பங்குகள் மீது சேரும் அனைத்து
ஆதாயங்களும் விதிகளின்படி ஐஇபிஎப் ஆணையத்திற்கு மாற்றப்படும்.
அவ்வாறு மாற்றிய பிறகு, க�ோரப்படாத டிவிடெண்ட் த�ொகை மற்றும் பங்குகளை
ஐஇபிஎப் ஆணையத்திடமிருந்து சம்பந்தப்பட்ட பங்குதாரர்கள் க�ோரி பெறலாம்.
அதற்காக ஆன்லைனில் படிவம் ஐஇபிஎப்–5ல் விண்ணப்பித்து அதன் காகித
நகலை முறையாக கைய�ொப்பமிட்டு (கம்பெனியில் பதிவாகி இருக்கும் மாதிரி
கைய�ொப்பம்படி) படிவம் ஐஇபிஎப்–5ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேவையான
ஆவணங்களுடன் கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்திற்கு சரிபார்த்தலுக்காக
அனுப்ப வேண்டும். க�ோரப்படாத டிவிடெண்ட் மற்றும் மாற்றப்பட்ட பங்குகள்
பங்குதாரர்களுக்கு கிடைக்கும் வகையில் சரிபார்த்தல் அறிக்கையை ஐஇபிஎப்
ஆணையத்திற்கு கம்பெனி அனுப்பும்.
இது விஷயத்தில் பங்குதாரர்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருப்பின் அது
குறித்து அவர்கள் எம்ஆர்எப் லிமிடெட், செயலக துறை, எண். 114
கிரீம்ஸ் சாலை, சென்னை–600 006. Tel.:044-28292777, Fax: 91-44 28295087,
Email:mrfshare@mrfmail.com, Website: www.mrftyres.com அணுகலாம்
எம்ஆர்எப் லிமிடெட்டுக்காக
இடம்: சென்னை
S. தன்வந்த்குமார்
தேதி: 30.07.2019 	கம்பெனி செயலாளர்

