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Regd.Office: Dare House, 234,N.S.C. Bose Road, Parrys Corner, Chennai 600 001, India.
Tel: 91.44.25306789 Fax: 91.44.25341609/25340858
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Website: www.eldparry.com

January 23, 2018

National Stock Exchange ofIndia Ltd
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/l, G. Block
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400 051

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001.

NSE Scrip Code: EIDPARRY

SSE SCrip Code No: 500125

Dear Sirs,
Sub.: Newspaper advertisement regarding despatch of postal ballot notice
We enclose a copy of the notice published in the newspapers namely Business Standard
and Makkal Kural in connection with the despatch of postal ballot notice and ballot form
to the shareholders on January 22,2018.
Kindly take this on your record.
Thanking you,
Yours faithfully,
For E.I.D. - Parry (India) Limited

~~t
G. Jalaja
Company Secretary

Encl: a/a
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JANUARY 2018

NOTICE

Non ce is hereby gIVen pUCS1J&nl to provisions or the ComP.8llles Ae\' 2013 ~ wit~
Ru1es:mmJe tHere undol'tlnd 1I\e SE81 (OsUng Iilbllgatlons atl\I (Jl5C\osu/I Requirements)
Regulations, 2015 lIIal the Company has OOfflplelSd the despaloh 01 the Poslal Ballot
Notice d\t1ej:1 Oooem!le'r22, 2017111Ptl9 wllh tile Stat!1(nent pursuant to Section 102 oHhe
Compan~ Act. 2013 [Ithe Ad) and lila PQ8.IaI Ballot Form and a $&tf~ddt'eSSlld
BllSiness Reply Envel\lp8 8S well as lhecsendlng of e-m3l1 to1hose Members wIIo have
legislered their .ma~ addresses wlUl the ,Company I DeposItories on Janusry 22. 2018
seekl~g OOIlseotollh6 Members lorthemallersasseloutlnlhusald.nollll8.
The bfd/l\1Iry Iesci!ullons. as SlGr delQ1~ Sl!J QUt In the PQSlaI Senol NoUce, aro to be
llan~ by Postal ~anol Which (nchJdiaS-eloctronlG vofing ('e-vtlUn.!ll The Company Is
Pl8~ !o provide e.vbUng fl1ClU
ty for lis Memberr. 10 eJlllblo them 10 coS! lIIe1r ,yolo
eleCl1qii/ooIlY. The €ompany has evailed the &eMceS 01 MIs, KilNY Cornputershare
P~vale limited (Karvy} fer this purpose, The VClllpg penOCl cemi'ljllf1oos on Wodf1e,SlUly,
January 24. 2018 (9.00 a.m. 1ST) and ends on Thursday, February 22. 2018

Regd Office: Ploli
Telephoflt

(&.00 p,m.ISl),
Membenlwhos8n8mesarere<:Orded lntheRegisteroJMem~ofIheCompaoyorln1he

Reglsler 01 BenenClieI Owners maintaIned by the Deposlfi>(j9! as 01) (lie cul~tr dais i.e,
a&nuary 12. 20111 win ooentitled to cast thejr VOles by Postal Ballo}ore-voliml,Morson
Who is not a Member on the t;Ill.()lI data sho\lld accordingly'treat tI18 Post<1laenot NotJoe
lor tnformation PUf'pOS8$ onty. Please oO~ II\8t·only 0110 lllPdo of yoUng Is J:lI!rmlUed. In
case any M~mber C!8StS h[s I he~ voto Ihrough bolh the modes. voUng done by .voUng
shaU prevaU and votl$ cast using the p.~~lcal Bslfot FQIlTl will be Ileated as lnvelld.
Members Who w\sI1 \0 vOla !ISlng P~y~ 8ellot Form may send the Postal Ballot FO!Tll
dulycomplGted aod signed 10 rearo the SoI\Jtlnlsel nol lelel than 5,00 p.m. Q/I Thll/Sday.
February 22, 20 18. Eoovotiog will be blocked 81 5.00 p,m. on Th~rsdaY: February
RfP Rell
22; 201Q. Furtherllny BallolForm received fIom tho Mom~ beYtmd lhuald dale and
UmeWllJ bec;o~derad 8S invalid.
Indian
Members Vlh9 have no) mcelved lIle Postal Bellot FOI'fI\S>may conlDct the Company or ~=:::.:...::.::.:.:.:.~
~ an 8·mall reqUest IQ InveslorservlC8S@paJly.mUf\l9QPP8,e6m lor obtalnlll!) II
REQUEST I
dupllcata fO!lll.1ba No.dce,ol Postal BsJlot Is Iilao dlspJa)'Cd on the Company's webS/ie
,'NWW.eldparry.ooIn and Karvy's website 1I"",;I/ev6~ng.kSl'vY>GOrI't.
Foran)'gl1eV~n!;8Soll posl8l ballot. members maypleaseconlac;l M8.G.Jata,lD. Company ~---'--'--,;';;';"':'--"-j
Se«e18lY, Dare HoQSlI, Parrya Comer, Chennel- 600 001 a\ CJ4.4·2530 6780 orsend an
email 10 Irtvestorservloas@parry,murugappa.CXl/l1. For any grlevlinCRlS on a.vollng
mambers may please conleo( Mr,I.LMur!hy. Manage~ IUn1l: E.1.0.-Parry (India) LllTlllfjdJ.
Korvy Compu\elshare Pliva!8 lil11lted. Katvy Sel8olum, ToWel B. Pfol31·32. GoohIboWli. L-_ _ _--i
F1nallClal DlstOO~ Nanakl8mguda, Hydembad - 500032 or call Korvy'a Toll Free No,
18003454 O(ll or send anema" toevoUng@karvy,com.
ThaReSlllts 01 the PoslB/ 8ullotanlf o-vC)1f1'lg wlll t(e d8CJ8Ied on Frld~y. Februl\lY 23. 2018
at 3,00 p.m. ot the Regislarea OffIca of lhe gomjl8llY. SiJCI1 R&suits. along wlth !he
ScrutinlZel"a R~port. wlU be available on iho ComPilny'Swebcslle www.eldparry;com, the
lWll:Jsil8 KoNY. hltps1IGvollng.I!I!rvY.com and Qll \be ~slt8S of Nallonat StOCl(
Regd. ONice: I
exChange orJndlaUrni!ed. WWW,lljIllndla,eqmandBSEUm1led,www.bselndla.com,
Chenna! 600 I

or

By order of the Board
G, Jalaja
Company Secretary

Place : Chennai

.~

Email: invei

accordance will

R~QU/lement~ R~

Board of Directol
29th January, 2011
Financial Results II
The said inform~
www.indbankonlil
SSE: www.bselndl

IES LTD.
'" Venn al a Kocill-68}028 Ke rala
'1g u ri rd
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~ARTER ENDED DECEMBER 31, 1017
.

(t in Lakhs)

For tbe nine months ended

'tided
31.11.2016

31.12.1017

31 .12.Z016

Unaudited

Unaudited

Unaudited

44,724,16
2,529.64
2,5 29 64

165.250.17
10.550.80
10,550.80

149,388, 22
10.550.06
10,550.06

2.481.08

10.455 ,25

10,410.42

3,021.94

4,246.54

3.021 .94

0.60
0,59

2.48
2.43

2.50
2.47

2.48
2.43

2,50
2.47

Place: Chennai
Date : 20.01 .2018
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அண்ணா தி.மு.க.வை
எந்த சக்தியாலும் அழிக்க முடியாது
கள்ளக்குறிச்சி, ஜன. 23–
எம்.ஜி.ஆர்.
உருவாக்கி,
ஜெயலலிதா கட்டிக்காத்த அண்ணா
தி.மு.க. வை எந்த சக்தியாலும்
அழிக்க முடியாது என எம்.ஜி.ஆர்.
பிறந்தநாள் விழா ப�ொதுக்கூட்டத்தில்
குமரகுரு எம்.எல்.ஏ பேசினார்.
கள்ளக்குறிச்சியில்
எம்.
ஜி.ஆரின் 101வது பிறந்தநாள் விழா
ப�ொதுக்கூட்டம்
நகர
அண்ணா
தி.மு.க.செயலாளர்
எம்.பாபு
தலைமையில்
நடைபெற்றது.
மாவட்ட அண்ணா த�ொழிற்சங்க
செயலாளர்
ஜி.பாலகிருஷ்ணன்
வரவேற்று
பேசினார்.
ஒன்றிய
அண்ணா
தி.மு.க
செயலாளர்
ஏ.எஸ்.ஏ. ராஜசேகர், மாவட்ட அவை
தலைவர் எஸ். பச்சையாப் பிள்ளை,
எம்.ஜி.ஆர்.
மன்ற
செயலாளர்
தங்கபாண்டியன்,
வழக்கறிஞர்
அணி செயலாளர் பி.சீனிவாசன்,
ப�ொருளாளர்
இ.வெற்றிவேல்,
ம்.ஜி.ஆர்.மன்ற
இளைஞர்
அணி ப�ொருளாளர் குபேந்திரன்,
மருத்துவர்
அணி
ப�ொருளாளர்
டாக்டர் இ.குமரேசன், வழக்கறிஞர்
ஜெயமுருகன் முன்னிலை வகித்தனர்.
கூட்டத்தில் தலைமை நிலைய
பேச்சாளர்
பி.எம்.மூர்த்தி,
முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்
க.அழகுவேல்பாபு,
விழுப்புரம்

கள்ளக்குறிச்சி எம்.ஜி.ஆர் பிறந்தநாள்
ப�ொதுக்கூட்டத்தில் குமரகுரு எம்.எல்.ஏ பேச்சு

மாவட்ட
அண்ணா
தி.மு.க.
செயலாளரும்,
உளுந்தூர்பேட்டை
சட்டமன்ற உறுப்பினருமான இரா.
குமரகுரு பேசுகையில், எம்.ஜி.ஆர்.
உருவாக்கிய, மக்களுக்காக வாழ்ந்த
ஜெயலலிதா வழிநடத்தி, கட்டி காத்த
இயக்கம் அண்ணா தி.மு.க. என்னும்
எக்கு க�ோட்டை. இதை தகர்க்க
நினைத்தால�ோ, அழிக்க நினைத்தால�ோ
அந்த எண்ணம் உள்ளவர்கள் அழிந்து
விடுவார்கள் என்று பேசினார்.
மேலும் இக்கூட்டத்தில் எம்.ஜி.ஆர்
மன்ற நிர்வாகிகள் ஏ.ரங்கன், முன்னாள்

மாவட்ட செயலாளர்கள் கே.ஆர்.
ராமலிங்கம்,
கதிர்
தண்டபாணி,
அத்தியப்பன், சர்புதீன், சின்ன சேலம்
ராஜேந்திரன், பட்டறை செல்வராஜ்,
டி.பி.ஆர்.ரவி,
குப்புசாமி,
நகர
ப�ொருளாளர் சுரேஷ், வெங்கடேசன்,
அருண்குமார், முன்னாள் நகர் மன்ற
உறுப்பினர்கள் கருணாநிதி, முருகன்
உட்பட
ஏராளமான�ோர்
கலந்து
க�ொண்டனர். முடிவில் நகர அண்ணா
தி.மு.க.துணை செயலாளர் புண்ணிய
மூர்த்தி நன்றி கூறினார்.

மாற்றுத்திறனாளிக்கு சிறப்பு
சக்கர நாற்காலி: கடலூர் கலெக்டர்
பிரசாந்த் வடநேரே வழங்கினார்
கடலூர், ஜன.23–
கடலூர் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில்
ப � ொ து ம க ்க ள்
குறைதீர்வு
நாள்
கூட்டம்
மாவட்ட
க ல ெ க ்ட ர்
பிரசாந்த்
வடநேரே
த லைமை யி ல்
நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்தில்
குடும்ப
அட்டை,
மு தி ய � ோ ர்
உ த வி த் த ொகை
ப�ோன்ற
பல்வேறு
க�ோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுக்களை ப�ொதுமக்கள்
மாவட்ட கலெக்டரிடம் நேரில் அளித்தனர்.
இன்று நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டத்தில்
ம�ொத்தம் 425 மனுக்கள் வரப்பெற்றன.
இக்கூட்டத்தில் இன்றைய தினம் பண்ருட்டி வட்டம்
வெங்கடாம்பேட்டை மசூதி தெருவை சேர்ந்த வரதராஜு
என்பவர் அளித்த மனுவின்பேரில் உடனடி நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டு இவருக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை
சார்பில் ரூ.20 ஆயிரம் மதிப்பீட்டில் முதுகு தண்டுவடத்தால்
பாதிக்கப்பட்டோருக்கான சிறப்பு சக்கர நாற்காலியினை
மாவட்ட கலெக்டர் பிரசாந்த் வடநேரே வழங்கினார்.
இக்குறைதீர்வு நாள் கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய்
அலுவலர்
க�ோ.விஜயா,
தனித்துணை
ஆட்சியர்
கூஷ்ணாதேவி, தனித்துணை ஆட்சியர் (முத்திரைத்தாள்)
சேதுராமன், துணை ஆட்சியர் (பயிற்சி) எஸ்.கணேஷ்,
மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் தினேஷ், மாவட்ட
பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல அலுவலர் ராமு, மாவட்ட
ஆதிதிராவிடர் நல அலுவலர் ரதி (எ) லட்சுமி, தாட்கோ
மேலாளர் ராஜலட்சுமி ஆகிய�ோர் உட்பட அனைத்துத்துறை
அலுவலர்கள் கலந்து க�ொண்டனர்.

அங்கன்வாடிகளுக்கு ஐஎஸ்ஓ தரச்சான்றுகள்:
விழுப்புரம் கலெக்டர் சுப்பிரமணியன் வழங்கினார்
விழுப்புரம், ஜன.23விழுப்புரத்தில் நடைபெற்ற மக்கள்
குறைகேட்பு
நாள்
கூட்டத்தில்
4
அங்கன்வாடிகளுக்கு
ஐஎஸ்ஓ
தரச்சான்றுகளை
கலெக்டர்
சுப்பிரமணியன் வழங்கினார்.
விழுப்புரம் மாவட்ட கலெக்டர்
அலுவலக
கூட்ட
அரங்கில்
மக்கள் குறைகேட்பு நாள் கூட்டம்
நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்திற்கு
கலெக்டர்
சுப்பிரமணியன்
தலைமை
வகித்து,
முதிய�ோர்
ஓய்வூதியத்தொகை,
கல்விக்கடன்,
வீட்டுமனைப் பட்டா, பசுமை வீடுகள்,
திருமண உதவித்தொகை, குடும்ப
அட்டை, பட்டா மாற்றம் ஆகியன
க�ோரி அளிக்கப்பட்ட 369 மனுக்களை
பெற்றுக்கொண்டு மேல் நடவடிக்கை
எடுக்க பரிந்துரைத்து சம்பந்தப்பட்ட
துறை அலுவலர்களுக்கு வழங்கினார்.
முதலமைச்சரின்
தனிப்பிரிவு
அலுவலகத்தில் இருந்து வரப்பெற்ற
மனுக்கள், குறை கேட்பு நாள்
கூட்டத்தில் வழங்கப்பட்ட மனுக்கள்,
அமைச்சர்கள்,
நாடாளுமன்ற
மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்
ஆகிய�ோரிடம்
ப�ொதுமக்கள்
அளிக்கும் மனுக்கள் மற்றும் அம்மா
அழைப்பு
மைய
க�ோரிக்கைகள்
ஆகியவற்றின் மீது எடுக்கப்பட்ட

பெயர் மாற்றம்
SHANMUGAPANDI,
பிறந்த

தேதி:

12.03.1985,

எண்.53, ஆற்காடு ர�ோடு,

காகித

பட்டரை, வேலூர் –632003, என்ற
முகவரியில் வசிக்கும் நான் இனி
SHANMUGAPANDIAN,

என்று

அழைக்கப்படுகிறேன்.
SHANMUGAPANDI

பெயர் மாற்றம்

UMMA HABIBA DILLIBASHA,
கணவர் பெயர்: Shahul Hameed,
பிறந்த
தேதி:
04.05.1981,
பு.எண்.28, ப.எண்.11, ஆடியபாதம்
தெரு, சீத்தக்காதி நகர், சென்னை–
600 001,
என்ற முகவரியில்
வசிக்கும் நான் இனி
UMMU
HABEEBA SHAHUL HAMEED,
என்று அழைக்கப்படுகிறேன்.
UMMA HABIBA
DILLIBASHA

பெயர் மாற்றம்

Niranjan
Samuel
Bennet
Christopher Amirtharaj, தந்தை
பெயர்:
Bennet
Christopher
Amirtharaj, பிறந்த தேதி: 02.11.1998,
AL–179, 1வது தெரு, 11வது மெயின்
ர�ோடு, அண்ணா நகர்,
சென்னை–
600 040, என்ற முகவரியில் வசிக்கும்
நான் இனி
NIRANJAN
SAMUEL BENNET,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.

Niranjan Samuel Bennet
Christopher Amirtharaj

பெயர் மாற்றம்

பெயர் மாற்றம்

Rameswar Lal Agarwal
Umesh Kumar Agarwal, தந்தை
பெயர்: Rameswar Lal Agarwal,
பிறந்த
தேதி:
01.03.1974,
V.54, 12வது தெரு, அண்ணா நகர்
மேற்கு, சென்னை –600 040, என்ற
முகவரியில் வசிக்கும் நான் இனி
UMESH KUMAR AGARWAL,
என்று அழைக்கப்படுகிறேன்.
Rameswar Lal Agarwal
Umesh Kumar Agarwal

பெயர் மாற்றம்
Umesh Kumar Pranav
Agarwal, தந்தை பெயர்:
Umesh
Kumar, பிறந்த தேதி: 29.12.1999,
V.54, 12வது தெரு, அண்ணா நகர்
மேற்கு, சென்னை –600 040, என்ற
முகவரியில் வசிக்கும் நான் இனி
PRANAV AGARWAL,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.
Umesh Kumar Pranav
Agarwal

பெயர் மாற்றம்

Sakthi Siva Kumar,
தந்தை
பெயர்:
Shanmugam,
பிறந்த
தேதி:
08.12.1976,
எண்.1 SF4, மீரா ஹோம்ஸ் Elina
Apts, க�ோபால் நகர், பள்ளிக்கரணை,
சென்னை–600 100,
என்ற
முகவரியில் வசிக்கும் நான் இனி
THANGIAH
SHANMUGAM
INDRANI SAKTHI SIVA KUMAR,
என்று அழைக்கப்படுகிறேன்.
Sakthi Siva Kumar

பெயர் மாற்றம்

மு.லெட்சுமிராமன், தந்தை
பெயர்:
அ.முருகையன்,
பிறந்த
தேதி:
25.05.1976,
எண்.29/46,
வ.வு.சி.தெரு,
திருவாரூர் மாவட்டம், திருவாரூர்
–610 001,
என்ற முகவரியில்
வசிக்கும் நான் இனி
அ.மு.
லெட்சுமிராமன்,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.

Prabha Vijaya Baskar, தந்தை
பெயர்: Chellaiya Sudalaimani,
பிறந்த
தேதி:
05.01.1973,
எண்.42, ஐசிஎல் ஹ�ோம் டவுன்,
நூம்பல்,
சென்னை–600 077,
என்ற முகவரியில் வசிக்கும் நான்
இனி
PRABHA, என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.

மு.லெட்சுமிராமன்

Prabha Vijaya Baskar

பெயர் மாற்றம்

Kanthilal Jain Devendar
Kumar, தந்தை பெயர்: Kanthilal
Jain, பிறந்த தேதி: 28.08.1983,
எண்.21,
ஸ்டார்டன்
முத்தையா
முதலி
தெரு,
1வது
மாடி,
ச�ௌக்கார்பேட்டை, சென்னை–600
079,
என்ற முகவரியில் வசிக்கும்
நான் இனி
KANTHILAL JAIN
DEVENDRA KUMAR,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.
Kanthilal Jain
Devendar Kumar

பெயர் மாற்றம்

VIJAYA PRABAGANESAN,
கணவர் பெயர்: M.Ramachandran,
பிறந்த
தேதி:
4.3.1969,
எண்.81, பழைய மாம்பலம் ர�ோடு,
மேற்கு மாம்பலம், சென்னை–600
033, என்ற முகவரியில் வசிக்கும்
நான் இனி
VIJAYAPRABHA
RAMACHANDRAN,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.
VIJAYA PRABAGANESAN

பெயர் மாற்றம்

பெயர் மாற்றம்

ABINEVESH
V I J A Y A B A S K A R ,
பிறந்த
தேதி:
15.12.2001,
எண்.42, ஐசிஎல் ஹ�ோம் டவுன்,
நூம்பல்,
சென்னை–600 077,
என்ற முகவரியில் வசிக்கும் எனது
மகன் இனி
ABINIVESH
VIJAYABASKAR,
என்று
அழைக்கப்படுகிறார்
Jampulingam Vijayabaskar,
தந்தை

பெயர் மாற்றம்

Sreedhar
Reddi
Kattam
Reddy,
தந்தை
பெயர்:
Subba Reddi Katam Reddi,
பிறந்த
தேதி:
08.06.1971,
எண்.7C,
வித்யோதயா
2வது
குறுக்கு தெரு, தி.நகர், சென்னை–
600 017,
என்ற முகவரியில்
வசிக்கும் நான் இனி Sreedhara
Reddi Katam Reddi, என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.
Sreedhar Reddi Kattam
Reddy

பெயர் மாற்றம்

REKHA SURESH,
கணவர்
பெயர்: Suresh.J,
பிறந்த
தேதி:
07.08.1979,
எண்.29/C,
விஸ்வநாதபுரம்
மெயின் ர�ோடு, க�ோடம்பாக்கம்,
சென்னை–600 024,
என்ற
முகவரியில் வசிக்கும் நான் இனி
REKHA (Given Name) Sur
Name:
SURESH,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.

Bhargavi Kattam Reddy,
கணவர்
பெயர்:
Sreedhara
Reddi, பிறந்த தேதி: 05.08.1979,
எண்.7C, வித்யோதயா 2வது குறுக்கு
தெரு, தி.நகர், சென்னை–600 017,
என்ற முகவரியில் வசிக்கும் நான்
இனி Bhargavi Katam Reddi,
என்று அழைக்கப்படுகிறேன்.

REKHA SURESH

Bhargavi Kattam Reddy

பெயர் மாற்றம்

XVII ASST.JUDGE CITY CIVIL
COURT, CHENNAI
O.S.No.3526/2017
Andhra Bank,
168, Linghi Chetty Street,
Chennai–01
...Plaintiff
Vs
Sumithra Singh.U
...Defendant
To
Sumithra Singh.U
W/o.Umesh Singh
No.29, Silver Park Aparts,
Thanikachalam Road,
T.Nagar, Chennai–17
Please take notice that
above suit filed by plaintiff
against your recovery amount
of Rs.1,16,375.78 together with
further interest is posted on
02.02.2018 at 10 a.m. please
be present refer the said court
on the said date and time failing
which you will be made exparte.
T.Narayanasamy
Advocate for Plaintiff.

நடவடிக்கைகள்
மற்றும்
நிலுவைக்கான காரணம் ஆகியன
குறித்து கலெக்டர் ஆய்வு செய்தார்.
ப�ொதுமக்கள் அளிக்கும் மனுக்கள்
மீது விரைவில் உரிய நடவடிக்கைகள்
மேற்கொள்ள
சம்மந்தப்பட்ட
துறை அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர்
உத்தரவிட்டார்.
மேலும்
முதலமைச்சரின்
தனிப்பிரிவு
அலுவலகத்திலிருந்து
பெறப்படும் மனுக்கள் மீது விரைந்து
நடவ டிக்கை எடுக்க வேண்டும்
எனவும் தெரிவித்தார். கூட்டத்தில்
ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சித்
திட்டத்தின்கீழ்
மாவட்டத்தில்

SANAULLA
SHAIK
ANWAR, தந்தை பெயர்: Anwar
Basha, பிறந்த தேதி: 05.06.1974,
கதவு எண்.H43, 8வது குறுக்கு
சாந்தி நிகேதன், New ASTC
HUDCO, கிருஷ்ணகிரி, ஓசூர் –
635109, என்ற முகவரியில் வசிக்கும்
நான் இனி
SANAULLAH
SHAIK ANWAR,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.

பெயர் மாற்றம்
Krishnamoorthy Sundarrajan,
தந்தை பெயர்: Krishnamoorthy,
பிறந்த
தேதி:15.05.1962,
ப.எண்.19,
பு.எண்.10,
பாரதியார்
தெரு, மேத்தா நகர்,
சென்னை–
600 029, என்ற முகவரியில் வசிக்கும்
நான் இனி
KRISHNAMOORTHY
SUNDERRAJAN,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.

Krishnamoorthy
Sundarrajan

SANAULLA SHAIK ANWAR

பெயர் மாற்றம்

RADHA JAGAN (Given
Name), கணவர் பெயர்: Jagan,
பிறந்த
தேதி:
07.04.1970,
பு.எண்.43,
ப.எண்.24,
ப்ளாட்
எண்.6, ராஜூ தெரு, மேற்கு
மாம்பலம்,
சென்னை–
600 033,
என்ற முகவரியில்
வசிக்கும் நான் இனி
RADHA
(Given
Name)
&
JAGAN
(surname),
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.
RADHA JAGAN

பெயர் மாற்றம்

Mohan Lal Chhajer Shivani,
தந்தை பெயர்: Chhajer Mohan
Lal,
பிறந்த தேதி: 22.04.1994,
எண்.56/58, முல்லா சாகிப் தெரு,
சவுகார்பேட்டை,
சென்னை–
600 001,
என்ற முகவரியில்
வசிக்கும்
நான்
இனி
CHHAJER SHIVANI,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.
Mohan Lal Chhajer Shivani

உள்ள நான்கு அங்கன்வாடிகளுக்கு
ஐஎஸ்ஓ தரச்சான்றுகளை கலெக்டர்
சுப்பிரமணியன் வழங்கினார்.
கூட்டத்தில்
மாவட்டவருவாய்
அலுவலர் இரா.பிரியா, தனித்துணை
கலெக்டர்
ரஞ்சனி,
மாவட்ட
பிற்படுத்தப்பட்டோர்
மற்றும்
சீர்மரபினர் நல அலுவலர் ராம்சந்தர்,
வழங்கல் அலுவலர் ராஜேந்திரன்,
கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர்
(விவசாயம்) செல்வசேகர், அனைத்து
வருவாய்
க�ோட்டாட்சியர்கள்,
வட்டாட்சியர்கள்
மற்றும்
அனைத்துத்துறை
அலுவலர்கள்
உட்பட பலர் கலந்து க�ொண்டனர்.

பெயர் மாற்றம்
Umesh Kumar Tanya
Agarwal, தந்தை பெயர்:
Umesh
Kumar, பிறந்த தேதி: 11.05.1998,
V.54, 12வது தெரு, அண்ணா நகர்
மேற்கு,
சென்னை –600 040,
என்ற முகவரியில் வசிக்கும் நான்
இனி
TANYA AGARWAL,
என்று அழைக்கப்படுகிறேன்.
Umesh Kumar Tanya
Agarwal

பெயர் மாற்றம்

PRITHI SABERWAL,
கணவர் பெயர்: David Royston,
பிறந்த
தேதி:
21.03.1986,
எண்.27, 2வது குறுக்கு தெரு,
பின்னி நகர், மாதவரம் மில்க்
காலனி,
சென்னை–600 051,
என்ற முகவரியில் வசிக்கும் நான்
இனி
PRITHI RACHEL,
என்று அழைக்கப்படுகிறேன்.
PRITHI SABERWAL

NAME CHANGE

I,
Deepa (Given Name)
Bothra
(Surname)
Wife
of
Suresh Kumar Bothra,
(Date
of
Birth:
13.03.1977),
residing at No.9, Basin Water Works
Road, Sowcarpet,
Chennai–
600 079,
shall henceforth
be known as
Deepa (Given
Name) Bothra (Surname) New
Name: DEEPA BOTHRA Wife of:
Suresh Kumar Bothra
Deepa (Given Name) Bothra
(SurName) Wife of Suresh
Kumar Bothra

பெயர் மாற்றம்

Mohammed Vazrudin
Suhail
Jafarullah,
பிறந்த
தேதி:
10.03.2000,
எண்.73/65,
வாலாஜா
தெரு,
பட்டூர்,
மாங்காடு,
சென்னை–
600 122,
என்ற முகவரியில்
வசிக்கும் எனது மகன் இனி
MOHAMED
VAZRUDIN
SUHAIL JAFARULLAH, என்று
அழைக்கப்படுகிறார்.
JAFARULLAH,
தந்தை

பெயர் மாற்றம்

VEERAPATHIRAN
SUBRAMANIAPILLAI,
தந்தை
பெயர்:
Subramaniapillai,
பிறந்த
தேதி:
05.02.1976,
எண்.167/4, 3வது குறுக்கு தெரு,
மகாத்மா காந்தி ர�ோடு, சங்கர் நகர்,
பம்மல்,
சென்னை–600 075,
என்ற முகவரியில் வசிக்கும் நான்
இனி
VIJAYAPATHIRAN
SUBRAMANIAPILLAI,
என்று
அழைக்கப்படுகிறேன்.
VEERAPATHIRAN

SUBRAMANIAPILLAI

Certificate Missing
This is to inform the general
public that I have lost my
BE Engineering Original
Certificate
97L507CE03
issued
by
Kamaraj
University. It was missed
during Transit.
If anybody found the above
BE Certificate, Please inform
to my Mobile Number.
B.GOPALSAMY,
7373078777.

ENROLMENT NOTICE
After 10 days of the
publication of this notice and
within three months there after.
I, N.Jegan, S/o.T.Natarajan,
aged 41 years, permanently
residing at No.77, Kolur Village
& Post, Ponneri Tk, Thiruvallur
Dt –601 205.
Intend having
my enrolment as an Advocate
moved before the bar council
of tamilnadu, bar council
building, high court campus,
chennai-600 104.
Those who have any valid
objections may notify the same to
the bar council with in ten days.

N.Jegan
**********
After 10 days of the
publication of this notice
and within three months
there after.
I, V.Surender,
S/o.R.Venugopal,
aged 49
years, permanently residing
at Old No.17, New No.32,
Muthu Street, Purasaiwalkam,
Chennai–600 007.
Intend
having my enrolment as an
Advocate moved before the
bar council of tamilnadu, bar
council building, high court
campus, chennai-600 104.
Those who have any valid
objections may notify the same to
the bar council with in ten days.

V.Surender
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IN THE HON'BLE
I-ADDITIONAL FAMILY
COURT AT CHENNAI
O.P.No.2813 of 2017
S.Madhu Babu
.. Petitioner
-VsK.Vishnu Priya ... Respondent
To
K.Vishnu Priya,
D/o.Kandheri,
No.40/3, Nagalapuram Road,
Uthukottai, Thiruvallur - 602026
... Respondent Sir/Madam
Whereas S.Madhu Babu, the
petitioner in O.P.No.2813 of
2017 has filed the above HMOP
against yourself on the file of
Hon'ble I-Additional Family
Court at Chennai, for the relief
of Divorce, the Learned Judge
has ordered summons to you in
the said HMOP, returnable by
27.02.2018.
Kindly be present before the
said Court on 27.02.2018 at
10.30 a.m failing which further
orders may be passed in the
matter in your absence.
S.Madhu Babu
Petitioner in Person
IN THE COURT OF III ADDL
FAMILY JUDGE AT CHENNAI
I.A.No.2479 of 2017
In
O.P.No.824 of 2016
Mr.R.Kumar@ Sagayaraj
S/o.K.Raju,
Old No.7/4, New No.23,
N.S.K.3rd Street,
Lakshmipuram, Thiruvanmiyur,
Chennai - 600 041.
....Petitioner
Vs
Mrs.G.Margerat Shobana,
W/o.Kumar,
New No.15, Senthamizh Sethu
Street, Ganapathypuram,
Tambaram East,
Chennai - 600 059.
..... Respondent
Please take notice the above
said matter came up before this
Hon'ble III Addl.
Family Court at Chennai
11/01/2018 and the Hon'ble
Court was pleased to order
notice
through
substituted
service by paper publication
returnable by 19.02.2018
Please
be
present
on
19/02/2018 at 10:30 A.M. either
in person or through counsel
failing which the matter will
be heard and decided in your
absence.
R.KUMAR@SAGAYARAJ
PETITIONER IN PERSON

