
DGIPR/2017/2018/2700

Rashtriya e Market Services Pvt. Ltd.
Karnataka State Agricultural Marketing Board Building, 

No. 16, 2nd Floor, 2nd Rajbhavan Road, Bengaluru-01

Website : www.remsl.in

Ref:ReMSL/ADM 03-05/2017-18 Date: 01.09.2017

Tenders are invited through e-procurement portal from 

the reputed companies engaged in supplying of all-in-one 

integrated Android handheld device with printer. For more 

details, log in to https://eproc.karnataka.gov.in

Last date for uploading the completed tender documents : 

03.10.2017 upto 16:00 hrs. Date of opening of Technical 

Tenders : 04.10.2017 at 16:00 hrs. Date of opening 

of price bid : 09.10.2017 at 15:00 hrs. Any additional 

information regarding tender may be obtained from this 

office during office hours on all working days. Phone No. :

080-22864866/080-22862156

ABSTRACT e-TENDER NOTIFICATION
for procurement of All-in-One Integrated Android Devices

Sd/-

Managing Director & CEO

SAKUMA EXPORTS LIMITED
CIN: L51909MH2005PLC155765

Registered Office: Aurus Chamber, A 301, Near Mahindra Tower, S S Amrutwar Lane,

Worli, Mumbai – 400013,

Website: www.sakumaexportsltd.com  Email: companysecretary@sakumaexportsltd.com

Tel: 022 2499 9028, Fax: 022 2499 9024

NOTICE

The Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the Company will be held on Tuesday,

September 26, 2017 at 11.30 a.m. at the Hall of Quest, Nehru Planetarium (Basement),

Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018 to transact the businesses

in terms of the Notice of EGM.

The Company’s communication relating to E-Voting, inter alia, containing user ID and

password along with the copy of the Notice of EGM is being posted to the Members directly.

The E-Voting period begins from Saturday, September 23, 2017 at 9.00 a.m. and ends on

Monday, September 25, 2017 at 5.00 p.m. During this period Shareholders of the Company,

holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date

Tuesday, September 19, 2017 may cast their votes electronically.

By Order of the Board

For SAKUMA EXPORTS LIMITED

Sd/-

Mr. Saurabh Malhotra

Managing Director

Mumbai

September 1, 2017

This is to inform that a meeting of Board of directors of the company 
will be held on Friday, September 08, 2017 at the Corporate Office, at 
P.B. No. 5555, Malleswaram west, Bengaluru – 560055, to consider 
and approve, inter alia, the Ind-AS compliant unaudited financial 
results of the company for the quarter ended June 30, 2017.

Date: September 01, 2017

ZODIAC CLOTHING
COMPANY LIMITED

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to 
Regulation 47(1) of the SEBI 
(Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 
that a meeting of the Board of 
Directors of the Company will be 
held on Monday, 11th September, 
2017 at Mumbai, inter alia, to consider
and approve the Unaudited Financial
Results of the Company for the 
quarter ended 30th June 2017.
As per Regulation 47(2), this Notice 
is also available on the website of 
the Company (www.zodiaconline.com),
The BSE Limited (www.bseindia.com)
and NSEIL (www.nseindia.com). 
For Zodiac Clothing Company Limited

Sd/-
Kumar Iyer 

Company Secretary
M. No.: A9600Place: Mumbai

Date : 1st September, 2017 

CIN: L17100MH1984PLC033143
Regd.Office: Nyloc House, 254, D-2, 

Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400030
Tel.: 6667 7000 Fax: 6667 7279 
Website:www.zodiaconline.com 

Email id: contactus@zodiacmtc.com

IN THE HIGH COURT OF 
JUDICATURE AT HYDERBAD FOR 
THE STATE OF TELANGANA AND 

THE STATE OF ANDHRA PRADESH
(Original Jurisdiction)

In the matter of Companies Act, 1956
AND

In the matter of Nusun Genetic 
Research Limited 

Company Petition No. 279 of 2015
BETWEEN:

BARCLAYS BANK PLC., 
a Company incorporated under the laws 
of England, and a banking company 
w i th i n the mean ing o f Bank ing 
Regulation Act, 1949, having one of its 
Branch Offices at KBK Towers, 2nd Floor, 
No. 33, 33/1, West Raja Street, Opp. to 
Kumara Kottam (above “More” Super 
Market) Kanchipuram, Tamil Nadu, India 
– 631 502, represented by Head, 
Business Support and Corporate 
Recoveries, Mr. Shrinath Vijaygopalan

…. Petitioner 
AND 
M/S. NUSUN GENETIC RESEARCH 
LIMITED,
a Company registered under the
Companies Act,1956 having its registered
office at 501, Subhan Sirisampada, Plot No.
6-3-1090/A/A, Raj Bhavan Road,
Somajiguda, Hyderabad – 500 082,
Telangana State Represented by its
Chairman and Managing Director, Sri. P.
Vidya Sagar and its Director Smt.
P.Chandravathi.

…. Respondent
ADVERTISEMENT OF PETITION

Notice is hereby given that a Petition for 
winding up of the above named 
Respondent Company by the High Court 
at Hyderabad was on the 9th Day of 
September, 2015 presented to the said 
Court by the Petitioner Company and the 
said Petition is directed to be heard on 
the 21st the day of September, 2017. 
Any creditor, contributor or other person 
desirous of supporting or opposing the 
making of an order on the said petition 
should send to the Petitioner or its 
Advocate, notice of his intention, signed 
by him or his Advocate, with his name 
and address, so as to reach the Petitioner 
or its Advocate, not later than 5 days 
before the date fixed for the hearing of the 
Petition and appear at the hearing for the 
purpose in person or by his Advocate. A
copy of the Petition will be furnished by 
the undersigned to any creditor or 
con t r ibu to ry on payment o f the 
prescribed charges for the same. 
Any affidavit to be used in opposition to 
the Petition should be filed in the Court, 
and a copy served on the Petitioner or his 
Advocate, not less than 5 days before the 
date fixed for the hearing.
Sd/- 
T. Vijayakumar Reddy, Advocate for 
the Petitioner, C/O M/s Fox Mandal and 
Associates, Solicitors and Advocates, 
III Floor,Plot No. 1264, Road No. 36, 
Jubilee Hills, Hyderabad-500 033.
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IV JUDGE  IN THE COURT 
OF THE MOTOR ACCIDENTS 

CLAIMS TRIBUNAL 
CHENNAI

(SMALL CAUSES COURT AT 
CHENNAI) 

M.A.C.T.O.P.NO: 
5424 OF 2014

D. Dhatchayani 
Wife of Mr. G. Dharmalingam 
No.4/34, West Sivan Koil 
Street, Vadapalani,
Chennai - 600 026 ...Petitioner 

-Vs- 
S. Sekar (Owner of the Vehicle) 
Son of V. Subramani & 3 
others          ... Respondents 
To: 
M. Nagaraj (Driver of the 
Vehicle) Son of R. Murugesan 
No.3/55, MGR Salai, 
Chinnamathur Manali,
Chennai - 600 068  

... 2nd Respondent 
Please take notice that the 
above named Petitioner has 
filed the above said M.A.C.T.O.P 
for compensation for injuries 
caused to her on 20/04/2014 
near the Road of Indian Bank, 
Marakkanam, Tindivanam, 
and in which, the above said 
Hon'ble Judge was pleased to 
order paper publication as a 
substitute service against you 
(2nd Respondent) returnable 
by 22-09-2017 and hence you 
are required to appear before 
the above said Court, either in 
person or through pleader on 
the above said date at 10.30 
a.m., failing which the above 
said M.A.C.T.O.P will be heard 
and decided against you in your 
absence as an ex parte. 

M/S.S.VIJAY ANAND 
Counsel for Petitioner 
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அழகேந்திரன் பெனிபிட் ெண்ட் லிட்
பதிவு அலுவலகம்: நெ.95, நியூ ஆவடி சாலல, 

கீழபாககம், நசனலனை – 600 010
CIN : U65991TN1992PLC023989

பங்குதாரர்களுக்கு அறிவிப்பு
கீழககண்ட அலுவலகலை நசயலபடுத்த அழககந்திரன நபனிபிட் பணட் லிமிந்டட் 
பங்கு்தாரரகளின 25வது வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்டம் 23 நசப்டம்பர, 2017 அனறு  
க�ாட்்டல பாம்குகராவ், 13, ககா்டம்பாககம் நெடுஞசாலல, நுங்கம்பாககம், நசனலனை, 
்தமிழொடு – 600 034ல ெல்டநபறும் எனறு இ்தனமூலம் அறிவிககபபடுகிறது.

சாதாரண அலுவல்:

1.  31 மாரச் 2017 அனறு ்தணிகலகயானை நிதிநிலல அறிகலக, அந்்த க்ததியில 
முடிந்்த ஆணடுககானை லாப மற்றும் ெஷ்ட கணககு மற்றும் இயககுனைரகள், 
்தணிகலகயாைரகளின அறிகலககலை நபற்று ஏற்றுக நகாள்ைல.

2.  டிவிந்டணட் அறிவித்தல

3.  சுழற்சி முலறயில ஓய்வு நபறும் திரு. K.G. இனியன (DIN: 01755407) அவரகளின 
இ்டததில ஒரு இயககுனைலர நியமனைம் நசய்்தல. மீணடும் க்தரந்ந்தடுகக அவர 
விருபபம் ந்தரிவிததுள்ைார.

4.  ்தணிகலகயாைரகலை மறுநியமனைம் நசய்து அவரகளின ஊதியதல்த நிரணயம் 
நசய்்தல.

 இந்்த வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்டததில ஓய்வு நபறும் P.T. நபானலனையா அணட் 
ககா, சாரட்்டரட் அககவுண்டணடுகள்  (பதிவு எண. 002669S) அவரகலை அடுத்த 
வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்டம் ெல்டநபறும் வலர கம்நபனியின இயககுனைரகள் 
குழுவினைால நிரணயிககபபடும் ஊதியததில கம்நபனியின சட்்ட ்தணிகலகயாைராக 
மறுநியமனைம் நசய்்தல மற்றும் படிபபடியாக வழங்குவது எனறு முடிநவடுககபபட்்டது.

குழு உததரவுப்படி

இடம்: சசன்னை  R. அழக்கந்திரன
கததி: 30.06.2017  த்ைவர

DIN : 00020584

குறிப்பு்கள்:

1.  கூட்்டததில கலந்து நகாணடு வாககளிகக ்தகுதி உள்ை ஒரு பங்கு்தாரர ்தனைககு 
பதிலாக ஒனறு அலலது அ்தற்கு கமற்பட்்ட பதிலிகலை அனுபபி வாககளிகக 
லவககலாம். பதிலி உறுபபினைராக இருகக கவணடிய அவசியமிலலல. கம்நபனிகள் 
சட்்டம் 2013, பிரிவு 105னபடி பதிலிககானை நியமனை படிவதல்த பூரததி நசய்து கூட்்டம் 
ெ்டததுவ்தற்கு நியமிககபபட்்ட கெரததிற்கு 48 மணி கெரம் முனபாக கம்நபனியின 
பதிவு அலுவலகததில ்தாககல நசய்ய கவணடும்.

2.  கம்நபனிகள்  சட்்டம் 2013, விதி 91னபடி நிதியின பங்கு பதிகவடு 10.09.2017 மு்தல 
23.09.2017 முடிய (இரணடு ொட்களும் கசரதது) மூ்டபபட்டிருககும்.

3.  கணககு அறிகலககள் குறிதது பங்கு்தாரரகளுககு ஏக்தனும் ்தகவல க்தலவபபடின 
அது குறிதது வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்டம் ெல்டநபறுவ்தற்கு குலறந்்தபட்சம் ஏழு 
ொட்களுககு முனனை்தாக கம்நபனியின பதிவு அலுவலகததிற்கு ்தகவல குறித்த 
அறிவிபபிலனை அளிகக கவணடும்.

4.  ரூ.100 மற்றும் அ்தற்கு கமற்பட்்ட டிவிந்டணல்ட நபற ்தகுதி உள்ை 
உறுபபினைரகளுககு டிவிந்டணட் காகசாலலகள் அனுபபி லவககபபடும். 
மற்றவரகளுககு அழககந்திரன நபனிபிட் பணட் லிமிந்டட்டில உள்ை அவரகளின 
கசமிபபு கணககில வரவு லவககபபடும். டிவிந்டணட் அறிவிககபபட்்ட பினனைர  
அலுவல கெரததில டிவிந்டணல்ட நபற்றுக நகாள்ைலாம்.

5.  கம்நபனிகள் சட்்டம் 2013 பிரிவு 123ன கீழ ஏழு (7) ஆணடு காலததிற்கு 
பணமாககபப்டா்த அலலது ககாரபப்டா்த டிவிந்டணட் ந்தாலகயானைது கமற்நசானனை 
சட்்டபபிரிவு 123ன கீழ நிறுவபபட்்ட மு்தலீட்்டாைர கலவி மற்றும் பாதுகாபபு நிதிககு 
மாற்றபபடும் எனபல்த உறுபபினைரகள் கவனைததில நகாள்ை கவணடும்.  31 மாரச் 
2010ல முடிந்்த நிதி ஆணடிலிருந்து டிவிந்டணட் வாரணடுகலை பணமாககா்த 
உறுபபினைரகள் அவரகளின ககாரிகலககலை கம்நபனிககு அனுபபுமாறு ககட்டுக 
நகாள்ைபபடுகிறாரகள். ககாரபப்டா்த டிவிந்டணட் கமற்குறிபபிட்டுள்ை ஐஇபிஎப–
பிற்கு மாற்றபபட்்டால, அந்்த ந்தாலகககு கம்நபனி/ஐஇபிஎப–பி்டம் ககார 
முடியாது. 31 மாரச் 2009ல முடிந்்த ஆணடு வலர கம்நபனி வசமுள்ை ககாரபப்டா்த 
டிவிந்டணட் ந்தாலககள் ஐஇபிஎப–பிற்கு மாற்றபபட்டுள்ைது எனபல்த கவனைததில 
நகாள்ை கவணடும்.

6. வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்டம் ெல்டநபறும் இ்டததிற்கானை வழிகாட்டி வலரப்டம் இந்்த 
அறிவிபபின பகுதியாக உள்ைது மற்றும் கம்நபனியின வரு்டாந்திர அறிகலகயில 
நவளியி்டபபட்டுள்ைது.

வழிகாட்டி வலரப்டம்
25வது வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்டம் ெல்டநபறும் இ்டம்

VEHICLE FOR SALE
S.NO.   VEH.NO.                MAKE   MODEL

1. TN22CS 8044 TATA INDICA V2-P  2015

2. TN22CZ 1153 TATA INDICA V2-P  2011

3. TN19H 8358 TATA INDICA V2-P  2012

4. TN22BE 2502 MAHINDRA MAXX PICKUP 2009

5. TN10AC 7940 TATA INDIGO-P 2011

6. TN06K 0622 FORD FIGO-P  2013

CONTACT   9003028461

இந்க்தா ஏஷியா லபனைானஸ் லிமிந்டட்
 எண. 15, நியூ கிரி சாலல,  தி.ெகர, நசனலனை- – 600 017.
Ph: 044-2834 2111, Fax: 044-2834 1280     CIN: L65191TN1990PLC019060

E-Mail: info@indoasiafinance.com   Web: www.indoasiafinance.com 

அறிவிப்பு

வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்ட அறிவிபபில குறிபபி்டபபட்டுள்ை அலுவலகலை 
நசயலபடுத்த கம்நபனியின 27வது வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்டம் 
திங்கட்கிழலம, 25 நசப்டம்பர, 2017 அனறு காலல 11.00 மணிககு 
சங்கர பிசினைஸ் ஸ்கபஸ், எண. 5/4, ொணா ந்தரு, தி.ெகர, நசனலனை–                        
600 017ல ெல்டநபறுகிறது எனறு இ்தன மூலம் அறிவிககபபடுகிறது.

கம்நபனிகள் சட்்டம் 2013, பிரிவு 91, அ்தன விதிகள் மற்றும் நசபி 
(பட்டியல கட்டுபபாடுகள் மற்றும் நவளியீடு க்தலவகள்) விதிகள் 2015 
விதி 42னபடி, வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்டம் ெல்டநபறுவல்தநயாட்டி  
கம்நபனியின உறுபபினைர பதிகவடு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற புத்தகங்கள் 
நசவ்வாய்ககிழலம, 19 நசப்டம்பர, 2017 மு்தல திங்கட்கிழலம,                                                                                                                          
25 நசப்டம்பர, 2017 முடிய (இரணடு ொட்களும் கசரதது) மூ்டபபட்டிருககும் 
எனறு கமலும் அறிவிககபபடுகிறது.

கம்நபனிகள் சட்்டம் 2013 பிரிவு 102னபடி, வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்ட 
அறிவிபபு, அ்தனு்டன இலணககபபட்டுள்ை விைகக அறிகலக மற்றும்                 
31 மாரச் 2017ல முடிந்்த ஆணடுககானை கம்நபனியின வரு்டாந்திர அறிகலக 
ஆகியலவ கம்நபனி/மு்தலீட்டு பங்ககற்பாைரகள் (டிபி)/பதிவாைர மற்றும் 
பங்கு பரிமாற்ற முகவரகளி்டம் (ஆர அணட் டி முகவர) அவரகள் பதிவு 
நசய்துள்ை ்தபால முகவரிககு அனுபபபபட்டுள்ைது.  கம்நபனியின 
இலணய ்தைம் www.indoasiafinance.comலும் கமற்நசானனை ஆவணங்கள் 
உள்ைனை.

கம்நபனிகள் சட்்டம் 2013, பிரிவு 108, அவ்வபகபாது திருத்தபபட்்ட 
கம்நபனிகள் (கமலாணலம மற்றும் நிரவாகம்) விதிகள் 2014, விதி 
20ன கீழ, கட்ஆப க்ததியானை 18 நசப்டம்பர, 2017 அனறு பங்குகலை 
லவததுள்ை அ்தன உறுபபினைரகளுககு  வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்ட 
அறிவிபபில உள்ை அலனைதது தீரமானைங்கள் மீது வாககளிககும் வசதிலய 
கம்நபனி அளிககிறது. கூட்்டம் ெல்டநபறும் இ்டததிலிருந்து கவறு 
இ்டததில இருந்்தாலும் மினனைணு வாககுபபதிவின மூலம் உறுபபினைரகள் 
வாககளிககலாம் (‘‘ந்தாலலதூர மினனைணு வாககுபபதிவு’’).  ந்தாலலதூர 
மினனைணு வாககுபபதிவிற்காக நசன்டரல ந்டபாசிட்்டரி சரவீசஸ் 
(இந்தியா) லிமிந்டட்டின (சிடிஎஸ்எல) கசலவகலை கம்நபனி 
நபற்றுள்ைது. ந்தாலலதூர மினனைணு வாககுபபதிவிற்கானை விவரங்கள் கீகழ 
்தரபபட்டுள்ைனை.

1.  வரு்டாந்திர அறிகலகயு்டன வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்ட அறிவிபபு 
அனுபபும் பணி முடிககபபட்்ட க்ததி: 01 நசப்டம்பர, 2017.

2.  ந்தாலலதூர  மினனைணு வாககுபபதிவு நவள்ளிககிழலம, 22 
நசப்டம்பர, 2017 அனறு (காலல 9.00 மணிககு துவங்கும்) துவங்கி 
ஞாயிற்றுககிழலம, 24 நசப்டம்பர 2017 அனறு (மாலல 5.00 வலர) 
முடிவல்டகிறது.

3. அறிவிபபு அனுபபிய பிறகு கம்நபனியின பங்குகலை நபற்று 
உறுபபினைர ஆனைவர மற்றும்  கட்ஆப க்ததியானை நசவ்வாய்ககிழலம, 
18 நசப்டம்பர 2017 அனறு பங்குகலை லவததுள்ைவர helpdesk.
evoting@cdslindia.comககு ஒரு ககாரிகலக அனுபபி லாகின ஐடி மற்றும் 
பாஸ்கவரல்ட நபற்றுக நகாள்ைலாம்.

4.  உறுபபினைரகளுககு அறிவிபப்தாவது:

எ.  24 நசப்டம்பர 2017 அனறு மாலல 5.00 மணிககு பிறகு ந்தாலலதூர 
மினனைணு வாககுபபதிவு அனுமதிககபப்டமாட்்டாது.

பி.  வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்டததில வாககுச்சீட்டு மூலம் வாககளிககும் 
வசதி உள்ைது. கூட்்டததில ஆஜராகும் ந்தாலலதூர மினனைணு 
வாககுபபதிவின மூலம் வாககளித்த உறுபபினைரகள்  கூட்்டததில 
அவரகைது உரிலமலய நசலுத்தலாம்.

சி. கட் ஆப க்ததியானை நசவ்வாய்ககிழலம, 18 நசப்டம்பர, 2017 அனறு 
உறுபபினைர பதிகவடு அலலது ந்டபாசிட்்டரிகைால பராமரிககபபடும் 
பயனுள்ை உரிலமயாைர பட்டியலில பதிவாகி உள்ை நபயரில 
உள்ை ெபர மட்டுகம ந்தாலலதூர மினனைணு வாககுபபதிவின மூலம் 
அலலது வாககுச்சீட்டு மூலமாக வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்டததில 
வாககளிககலாம்.

5.  கம்நபனியின இலணய ்தைம் www.indoasiafinance.com மற்றும் 
சிடிஎஸ்எல–ன இலணய்தைம் www.evotingindia.comல வரு்டாந்திர 
நபாதுககூட்்ட அறிவிபபு உள்ைது.

6.  ஏ்தாவது சந்க்தகம் இருபபின அது குறிதது உறுபபினைரகளுககானை 
அடிககடி ககட்கபபடும் ககள்விகள் பிரிலவ அணுகலாம் மற்றும் 
உ்தவிபபிரிவின கீழுள்ை இலணய ்தைம் www.evotingindia.comல 
உள்ை உறுபபினைரகளுககானை மினனைணு வாககுபபதிவு உபகயாக 
லககயட்ல்ட பாரலவயி்டலாம் அலலது  helpdesk.evoting@cdslindia.
comககு இநமயில அனுபபலாம்.  ந்தாலலதூர மினனைணு வாககுபபதிவு 
அலலது வாககுச்சீட்டு ஆகியவற்றில ஏக்தனும் ஒரு முலறயில 
மட்டுகம  உறுபபினைர வாககளிககலாம். ஒரு உறுபபினைர இரணடு 
முலறயில வாககளித்தால ந்தாலலதூர மினனைணு வாககுபபதிவு 
கணககில எடுததுக நகாள்ைபபடும். வாககுச்சீட்டு நசலலா்த்தாக 
கரு்தபபடும்.

இயககுனைரகள் குழு சாரபாக
இந்க்தா ஏஷியா லபனைானஸ் லிமிந்டட்டுககாக

இ்டம்: நசனலனை    ஒபபம்/– வி. ராஜ்குமார
க்ததி: 01.09.2017 கம்நபனி நசயலாைர

திரிவிகரமா இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிந்டட்
(முனனைர ககரநவல இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிந்டட்)
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பதிவு அலுவலகம்: எண. பி14ஏ மற்றும் சி14ஏ, மு்தல மாடி, 

நஜமினி கமரஷியல காம்பைகஸ், எண. 1/1, ககா்டம்பாககம் நெடுஞசாலல,
நசனலனை – 600 006.  Phone: 044-42114444
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அறிவிப்பு
கம்நபனியின 33வது வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்டம் சனிககிழலம, 23 நசப்டம்பர, 
2017 அனறு  காலல 11.00 மணிககு ICSA-–ஜீவனைகஜாதி கூட்்ட அரங்கு, எண. 
107, பாந்தியன சாலல, நசனலனை–600 008ல ெல்டநபறுகிறது எனறு  இ்தன 
மூலம் அறிவிககபபடுகிறது.
கம்நபனிகள் சட்்டம் 2013 (‘‘சட்்டம்’’), பிரிவு 108, இ்தர நபாருந்்தககூடிய 
விதிகள் மற்றும் அவ்வபகபாது ஏற்படும் ஏ்தாவது சட்்ட திருத்தம் அலலது 
மறுசட்்டம் உள்ப்ட கம்நபனிகள் (கமலாணலம மற்றும் நிரவாகம்) விதிகள் 
2014 (‘‘விதிகள்’’) விதி 20னபடி, 25 ஆகஸ்ட், 2017 அனறு உறுபபினைரகள் 
பதிகவடு/எனஎஸ்டிஎல/சிடிஎஸ்எல–ல பயனுள்ை உரிலமயாைரகள் பட்டியலில 
கணடுள்ை நபயரகளில உள்ை அலனைதது பங்கு்தாரரகளுககும் கூரியர 
மூலமாக  ஆண்டறிகலக மற்றும் 33வது வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்ட அறிவிபபு 
ஆகியவற்லற கம்நபனி 30 ஆகஸ்ட் 2017 அனுபபி லவததுள்ைது எனறு இ்தன 
மூலம் கமலும் அறிவிககபபடுகிறது.
33வது வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்டம் ெல்டநபறுவல்தநயாட்டி கம்நபனியின 
உறுபபினைரகள் பதிகவடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் ஞாயிற்றுககிழலம, 
17 நசப்டம்பர, 2017 மு்தல சனிககிழலம, 23 நசப்டம்பர, 2017 முடிய (இரணடு 
ொட்களும் கசரதது) மூ்டபபட்டிருககும்.
கமலும், கம்நபனிகள் சட்்டம் 2013, பிரிவு 108, கம்நபனிகள் (கமலாணலம 
மற்றும் நிரவாகம்) விதிகள் 2015 மற்றும் நசபி (பட்டியல கட்டுபபாடுகள் 
மற்றும் நவளியீடு க்தலவகள்) விதிகள் 2015ன விதி 44னபடி, கட் ஆப 
க்ததியானை சனிககிழலம, 16 நசப்டம்பர 2017 அனறு பங்குகலை லவததுள்ை 
உறுபபினைரகள் வாககளிபப்தற்காக ந்தாலலதூர மினனைணு வாககுபபதிவு 
வசதிலய கம்நபனி அளிததுள்ைது.
கட் ஆப க்ததியானை 16 நசப்டம்பர, 2017 அனறு  உறுபபினைரகள்/பயனுள்ை 
உரிலமயாைர பதிகவட்டில கணடுள்ை நபயரில உள்ை ெபர மட்டுகம 
வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்ட அறிவிபபில உள்ை தீரமானைங்களின மீது வாககளிகக 
உரிலம உள்ைவர ஆவார. அவரகள் ந்தாலலதூர மினனைணு வாககுபபதிவு மூலம் 
அலலது வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்டததில வாககளிககலாம்.
ந்தாலலதூர மினனைணு வாககுபபதிவு வசதிககு அங்கீகரிககபபட்்ட முகவரானை 
நசனட்ரல ந்டபாசிட்்டரி சரவீசஸ் (இந்தியா) லிமிந்டட்டின (CDSL) 
கசலவகளுககு கம்நபனி ஏற்பாடு நசய்துள்ைது. மினனைணு வாககுபபதிவு 
பு்தனகிழலம, 20 நசப்டம்பர, 2017  அனறு  காலல 09.00 மணிககு ந்தா்டங்கி 
நவள்ளிககிழலம, 22 நசப்டம்பர, 2017 அனறு மாலல 05.00 மணி வலர 
ெல்டநபறும்.  கட்ஆப க்ததியானை 16 நசப்டம்பர, 2017 அனறு பங்குகலை 
லவததுள்ை பங்கு்தாரரகள் இந்்த காலததில மினனைணு வாககுபபதிவு மூலமாக 
வாககளிககலாம். குறிபபிட்்ட க்ததி மற்றும் கெரததிற்கு முனனைகரா அலலது 
பினனைகரா ந்தாலலதூர மினனைணு வாககுபபதிவு அனுமதிககபப்டமாட்்டாது.  
உறுபபினைர ஒரு முலற வாககளிததுவிட்்டால அ்தலனை பினனைர மாற்ற 
அனுமதிககபப்ட மாட்்டார.
கமலும், கம்நபனியின பங்குகலை லவததுள்ை ெபரகள், அறிவிபபு அனுபபிய 
பிறகு உறுபபினைரகள் ஆனைவரகள்  மற்றும் கட் ஆப க்ததியனறு பங்குகலை 
லவததுள்ைவரகள்  evoting@cdslindia.comககு ககாரிகலக அனுபபி லாகின ஐடி 
மற்றும் பாஸ்கவரல்ட நபற்றுக நகாள்ைலாம்.
கமலும், வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்டததில  ஆஜராகும் உறுபபினைரகளுககாக 
வாககுச்சீட்டு மூலம் வாககளிககும் வசதி நசய்யபபட்டுள்ைது. எனினும் 
மினனைணு வாககுபபதிலவ  ஏற்கனைகவ பதிவு நசய்்தவரகள் வரு்டாந்திர 
நபாதுககூட்்டததில கலந்து நகாள்ைலாம் ஆனைால வாககளிகக உரிலம 
கில்டயாது.
வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்ட அறிவிபபு கம்நபனியின இலணய்தைம்  
www.trivikrama.com  மற்றும் CDSL இலணய்தைம் www.evotingindia.comல 
உள்ைது. உறுபபினைரகளுககு ஆண்டறிகலக மற்றும் அறிகலகயின காகி்த ெகல 
க்தலவபபடின trivikramaindustries@gmail.comககு  அவரகளின Folio / DP ID and 
Client ID Noஐ குறிபபிட்டு இநமயில அனுபபி நபற்றுக நகாள்ைலாம்.
மினனைணு வாககுபபதிவு ந்தா்டரபாக ஏக்தனும் சந்க்தகம் இருபபின அது 
குறிதது உறுபபினைரகள்  கம்நபனியின ஆரடிஏ, நமசரஸ் பூரவகேரரிஜிஸ்திரி 
(இந்தியா) பிலரகவட் லிமிந்டட், 9 சிவ் சகதி ந்தாழிற்கபட்ல்ட, நஜ.ஆர. 
நபாரிச்சா மாரக, கலாயர பகரல கிழககு, மும்லப–400 011. Email: purvashr@
mtnl.net.in  Phone:+91-022-2301 8261 அவரகலை அணுகலாம் அலலது 
கீழகலகநயாபபமிட்்டவலர திங்கட்கிழலம மு்தல நவள்ளிககிழலம வலர காலல 
11.00 மணி மு்தல மாலல 6.00 மணி வலர கம்நபனியின முகவரி/ந்தாலலகபசி 
எண/இநமயில மூலம் ந்தா்டரபு நகாள்ைலாம்.

திரிவிக்ரமா இணடஸ்ட்ரீஸ் லிமிசடட்டுக்்கா்க
இடம்: சசன்னை  ஒப்பம்/– M. சவுந்தரராஜன
கததி: 01 சசப்டம்பர 2017 (DIN: 07543168)

நிரவா்க இயக்குனைர 

துள்சியான எனஇசி லிமிந்டட்
பதிவு அலுவலகம்: 61, நசம்பு்தாஸ் ந்தரு, மு்தல ்தைம், நசனலனை–600 001.
காரபபகரட் அலுவலகம்: அநபகஸ் பிைாசா, மு்தல ்தைம், 3, நுங்கம்பாககம் நெடுஞசாலல, நசனலனை–600 034. 
ந்தாலலகபசி:  044 - 39181060.  Fax : 044 - 39181097. email : investor@tulsyannec.in 
Website : www.tulsyannec.in  CIN No. : L28920TN1947PLC007437
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விழுப்புரம், செப்.2-  
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 

மாடுகளுக்கு ககாமாரி க�ாய் தடுப்பூசி 
முகாமம கசெக்்டர் சுப்பிரமணியன் 
சதா்டங்கி மவத்தார்.   

மாடுகமை, கால் மற்றும் வாய்க�ாய் 
தாக்குதலில் இருந்து பாதுகாக்கவும், 
இந்த க�ாய் மாடுகளுக்கு 
ஏற்ப்டாதவண்ணம் ககாமாரி க�ாய் 
தடுப்பூசி முகாம் ஆணடுகதாறும் 
கால்�ம்ட பராமரிப்புத்துமை மூெம் 
�்டத்தப்படடு வருகிைது.   

அந்த வமகயில் விழுப்புரம் 
மாவட்டத்தில் கால்�ம்ட 
பராமரிப்புத்துமையின் மூெம் 
மாடுகளுக்கு 13-வது சுற்று கால் மற்றும் 
வாய்க�ாய் தடுப்பூசி கபாடும் முகாம் 
சதா்டங்கியது. விழுப்புரம் அருகக 
அய்யூர்அகரம் கிராமத்தில் �்டந்த 
ககாமாரி க�ாய் தடுப்பூசி கபாடும் 
முகாமம கசெக்்டர் சுப்பிரமணியன் 
சதா்டங்கி மவத்தார். கால்�ம்ட 
பராமரிப்புத்துமை மண்டெ இம்ண 
இயக்குனர் குருமவயா முன்னிமெ 
வகித்தார்.   

இந்த முகாமில் கால்�ம்ட 
்டாக்்டர்கள் கெந்துசகாணடு 100-
க்கும் கமற்பட்ட மாடுகளுக்கு 
ககாமாரி க�ாய் தடுப்பூசி கபாட்டனர். 

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில்
மாடுகளுக்கு ககாமாரி க�ாய் தடுப்பூசி முகாம்:   
கலெக்்டர் சுப்பிரமணியன் லதா்டங்கி வைததார்  

இகதகபால் மாவட்டம் முழுவதும் 
அமனத்து ஊராடசி பகுதிகளிலும் 
மாடுகளுக்கு ககாமாரி க�ாய் தடுப்பூசி 
முகாம் �ம்டசபற்ைது. கமலும் இந்த 

முகாம் 21-ந் கததி வமர சதா்டர்ந்து 
�ம்டசபை இருப்பதாக கால்�ம்ட 
பராமரிப்பு துமை அதிகாரிகள் 
சதரிவித்தனர்.   

IndIan TerraIn

இந்தியன ந்டரநரய்ன 
கபேனஸ் லிமிந்டட்
பதிவு அலுவலகம்:  எண. 208, கவைச்கசரி 

்தாம்பரம் கராடு, ொராயணபுரம், பள்ளிககரலண,  
நசனலனை–600 100.  

Phone No. +91-44-4227 9100; Fax No.+91-44-2262 2897;
E-mail:response.iftl@indianterrain.com

 Website: www.indianterrain.com
CIN: L1810TN2009PLC073017

அறிவிபபு
நசபி (பட்டியல கட்டுபபாடுகள் மற்றும் நவளியீடு 
க்தலவகள்) விதிகள் 2015, விதி 29 மற்றும் 47னபடி, 
இ்தர அலுவலகளுககு இல்டகய 30 ஜூன, 2017ல 
முடிந்்த காலாணடிற்கு இனட் ஏஎஸ்–னபடி ்தணிகலக 
நசய்யபப்டா்த நிதி முடிவுகலை பரிசீலிதது, ஒபபு்தல 
அளிகக இந்தியன ந்டரநரய்ன கபேனஸ் லிமிந்டட்டின 
இயககுனைரகள் குழு கூட்்டம்  நவள்ளிககிழலம,                                                                             
08 நசப்டம்பர, 2017 அனறு ெல்டநபறுகிறது எனறு 
இ்தன மூலம் அறிவிககபபடுகிறது. 
இந்்த அறிவிபபு கம்நபனியின இலணய ்தைம் 
www.indianterrain.com மற்றும் கம்நபனியின 
பங்குகள் பட்டியலி்டபபட்்ட ஸ்்டாக எககசஞசுகளின 
இலணய ்தைம் www.nseindia.com மற்றும்                                                                            
www.bseindia.comல உள்ைது.

இந்தியன சடரசரய்ன கபஷனஸ் லிமிசடட்டுக்்கா்க
  ஒப்பம்/–  
கததி  :  1 சசப்டம்பர 2017               ரவி B.S.G.
இடம் :  சசன்னை                            ்கம்சபனி சசயைாளர

மற்றும் இணக்்க அதி்காரி  

IN THE COURT OF THE SUB 
ORDINATE JUDGE

AT PONNERI 
O.S.No.82 of 2015

Indian Bank 
Redhills Branch 
Rep by its Chief Manager

...Plaintiff 
(Vs)

I.Andrew Lizy Emelda 
And 2 others 

...Defendants 
Paper Publication to 
D-2 A.M.Metilda 
D-3 S.Jerold 
In the above Suit filed by the 
Plaintiff bank for the recovery 
of sum of Rs.2,87,241/- and 
the summons were issued 
for the hearing 16.03.2015 
and D-2 & D- 3 have evaded 
summons and Hon'Ble Sub 
Ordinate Judge has directed 
the plaintiff to take paper 
publication for D2 & D-3 for the 
hearing 20.09.2017, and both 
of you should appear in person 
or through an authorized 
legal practitioner at 10:30 am 
before the Sub Ordinate Court 
at Ponneri failing which in 
the above suit you will be set 
exparte and the same shall be 
decided in your absence and 
the above suit will be allowed 
as prayed for. 
P.V.MURLIDHAR B.Sc., M.L.,

S.Sathiyaraj
Counsel For Plaintiff 

நசலிபிரிட்டி கபேனஸ் 
லிமிந்டட்

CIN: L17121TN1988PLC015655
பதிவு அலுவலகம்: SDF-IV & C 2, 
3வது நமயின கராடு, MEPZ/SEZ, 

்தாம்பரம், நசனலனை–- 600 045.
 E-mail: investorservices@celebritygroup.com 

Website: www.celebritygroup.com
Phone No: 044 -4343 2200 / 2300; 

Fax No: 044-43432360

அறிவிப்பு
நசபி (பட்டியல கட்டுபபாடுகள் மற்றும் நவளியீடு 
க்தலவகள்) விதிகள் 2015, விதி 29 மற்றும் 47னபடி, 
்தலலவரின அனுமதியின கபரில வரத்தகததிற்கு 
்தற்நசயலானைது மற்றும் துலணயானைது உள்ப்ட 
இ்தர அலுவலகளுககு இல்டகய 30 ஜூன, 2017ல 
முடிந்்த காலாணடுககானை ்தணிகலக நசய்யபப்டா்த  
நிதி முடிவுகலை பரிசீலிதது, ஒபபு்தல அளிகக 
நசலிபிரிட்டி கபேனஸ் லிமிந்டட் இயககுனைரகள் 
குழு கூட்்டம் நவள்ளிககிழலம, 08 நசப்டம்பர, 
2017 அனறு ெல்டநபறுகிறது எனறு இ்தன மூலம் 
அறிவிககபபடுகிறது. 
இந்்த அறிவிபபு கம்நபனியின இலணய ்தைம்                         
www.celebritygroup.com மற்றும் கம்நபனியின பங்குகள் 
பட்டியலி்டபபட்்ட ஸ்்டாக எககசஞசுகளின இலணய 
்தைம் www.nseindia.com  மற்றும் www.bseindia.comல 
உள்ைது.

சசலிபிரிட்டி கபஷனஸ் லிமிசடட்டுக்்கா்க
  ஒப்பம்/–
கததி: 1 சசப்டம்பர, 2017                             A. ரிஷி குமார
இடம்: சசன்னை                               ்கம்சபனி சசயைாளர 

மற்றும் இணக்்க அதி்காரி

பெலிபிரிட்டி கெஷன்ஸ் லிமிபெட்
CIN: L17121TN1988PLC015655

பதிவு அலுவலகம்: SDF -IV & C2, 3வது நமயின கராடு, MEPZ-/SEZ, 
்தாம்பரம், நசனலனை–- 600 045.  

Email: investorservices@celebritygroup.com  Website: www.celebritygroup.com
Phone No: 91–44-4343 2200/4343 2300;  Fax No: + 91–44-4343 2360        

அறிவிபபு
வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்ட அறிவிபபில குறிபபி்டபபட்டுள்ை அலுவலகலை நசயலபடுத்த 
கம்நபனி பங்கு்தாரரகளின 28வது வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்டம் (‘‘ஏஜிஎம்’’) திங்கட்கிழலம, 
25 நசப்டம்பர, 2017 அனறு மாலல 02.30 மணிககு கம்நபனியின பதிவு அலுவலகம், SDF–IV 
& C2, 3வது நமயின கராடு, MEPZ/SEZ, ்தாம்பரம், நசனலனை–600 045ல ெல்டநபறும் எனறு 
இ்தன மூலம் அறிவிககபபடுகிறது. 
வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்ட அறிவிபபு மற்றும் 2016–17 நிதி ஆணடுககானை வரு்டாந்திர 
அறிகலக ஆகியலவ கம்நபனி அலலது மு்தலீட்டு பங்ககற்பாைரகளி்டம் இநமயில 
முகவரிகலை பதிவு நசய்்த உறுபபினைரகளுககு இநமயில மூலம் அனுபபபபட்டுள்ைது. இ்தர 
்தகுதியுள்ை உறுபபினைரகளுககு அவரகளின பதிவுநபற்ற முகவரிககு அனுமதிககபபட்்ட 
முலறயில அறிவிபபின காகி்த ெகலகள் மற்றும் வரு்டாந்திர அறிகலக ஆகியலவ 
அனுபபபபட்டுள்ைது. அலனைதது உறுபபினைரகளின பதிவு நபற்ற முகவரிககு அலலது 
இநமயில மூலம் அனுபபும் பணிலய கம்நபனி 31 ஆகஸ்ட், 2017 அனறு முடிததுள்ைது. 
கம்நபனியின இலணய ்தைம் www.celebritygroup.comல வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்ட அறிவிபபு 
மற்றும் வரு்டாந்திர அறிகலக உள்ைது.  
கம்நபனிகள் சட்்டம் 2013, பிரிவு 108, நபாருந்்தககூடிய விதிகள் மற்றும் நசபி (எலஓடிஆர) 
விதிகள் 2015ன விதி 44னபடி, ந்தாலலதூர மினனைணு வாககுபபதிவு வசதிககாக 
நசனட்ரல ந்டபாசிட்்டரி சரவீசஸ் (இந்தியா) லிமிந்டட்டின (சிடிஎஸ்எல) கசலவகலை 
கம்நபனி நபற்றுள்ைது. சட்்டம் மற்றும் விதிகளினபடி க்தலவயானை விவரங்கள் கீகழ 
அளிககபபட்டுள்ைனை.
1. மினனைணு வாககுபபதிவின மூலமாக வாககளிகக ்தகுதியானை உறுபபினைரகலை தீரமானிகக 
கட் ஆப க்ததி 15 நசப்டம்பர 2017. காகி்த அலலது மினனைணு வடிவில பங்குகலை 
லவததுள்ை அலனைதது உறுபபினைரகளுககும்  ந்தாலலதூர மினனைணு வாககுபபதிவு              
03 (மூனறு) ொட்கள் அ்தாவது   22 நசப்டம்பர 2017 அனறு காலல  9.00 மணிககு ந்தா்டங்கி 
24 நசப்டம்பர 2017 அனறு மாலல 5.00 மணிககு  முடிவல்டகிறது.  அ்தனபினனைர 
ந்தாலலதூர மினனைணு வாககுபபதிவு சிடிஎஸ்எல–லினைால நசயலிழகக நசய்யபபடும் 
மற்றும் கமற்நசானனை க்ததி மற்றும் கெரததிற்கு பினனைர ந்தாலலதூர மினனைணு வாககுபபதிவு 
அனுமதிககபப்டமாட்்டாது.
2. ந்தாலலதூர மினனைணு வாககுபபதிவின மூலம் வாககளிககா்த உறுபபினைரகள் வரு்டாந்திர 
நபாதுககூட்்டததில வாககளிகக உரிலம உள்ைது. வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்டததில 
வாககுச்சீட்டு மூலம் வாககளிககும் வசதிலய கம்நபனி அளிககும். 
3. ந்தாலலதூர மினனைணு வாககுபபதிவின மூலம் வாககளித்த உறுபபினைரகள் வரு்டாந்திர 
நபாதுககூட்்டததில கலந்து நகாள்ைலாம் ஆனைால மீணடும் வாககளிகக அனுமதிககபப்ட 
மாட்்டாரகள். எனினும், ஒரு கவலை ஒரு உறுபபினைர மினனைணு மற்றும் வாககுச்சீட்டு மூலமாக 
வாககளிததிருந்்தால மினனைணு வாககுபபதிவு மட்டுகம கணககில எடுததுக நகாள்ைபபடும்.
4. கம்நபனியின பங்குகலை நபற்று உறுபபினைராகி மற்றும் 15 நசப்டம்பர 2017 
அனறு பங்குகலை லவததுள்ைவர வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்ட அறிவிபபில உள்ை                                                                                                                                            
மினனைணு வாககுபபதிவு அறிவுலரகலை பாரலவயிடுமாறு ககட்டுகநகாள்ைபபடுகிறாரகள். 
எனினும், ந்தாலலதூர மினனைணு வாககுபபதிவிற்காக ஒரு ெபர ஏற்கனைகவ சிடிஎஸ்எல–ல 
பதிவு நசய்திருந்்தால ்தற்கபால்தய உபகயாக ஐடி மற்றும் பாஸ்கவரல்ட பயனபடுததி 
வாககளிககலாம்.
5. ந்தாலலதூர மினனைணு வாககுபபதிவு அறிவுலரகள் அ்டங்கிய வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்ட 
அறிவிபபு மற்றும் அ்தனு்டன இலணககபபட்டுள்ை வரு்டாந்திர அறிகலக ஆகியலவ 
கம்நபனியின இலணய ்தைம் www.celebritygroup.com மற்றும் சிடிஎஸ்எல இலணய்தைம் 
www.evotingindia.comல உள்ைது.
6. ந்தாலலதூர மினனைணு வாககுபபதிவு ந்தா்டரபாக ஏக்தனும் குலறகள் அலலது 
சந்க்தகங்கள் இருபபின அது குறிதது அடிககடி ககட்கபபடும் ககள்விகள் பிரிலவ அணுகலாம் 
மற்றும் உ்தவிபபிரிவின கீழுள்ை www.evotingindia.comல உள்ை மினனைணு வாககுபபதிவு 
லககயட்ல்ட பாரலவயி்டலாம் அலலது helpdesk.evoting@cdslindia.comககு எழு்தலாம்.  
மினனைணு வாககுபபதிவு ஏக்தனும் குலறகள் அலலது சந்க்தகங்கள் இருபபின அது குறிதது 
திரு. நமகபூப லககானி, உ்தவி  கமலாைர அலலது  திரு. ராககஷ ்டாலவி, துலண கமலாைர, 
நசனட்ரல ந்டபாசிட்்டரி சரவீசஸ் (இந்தியா) லிமிந்டட் (சிடிஎஸ்எல),  17வது ்தைம், பிகராஸ் 
ஜீஜீபாய் ்டவரஸ், ்தலால ந்தரு, கபாரட், மும்லப–400 001 Helpdesk: 18002005533 Email: 
helpdesk.evoting@cdslindia.com அலலது ஆரடிஏ அலலது கீழகலகநயாபபமிட்்டவருககு 
இநமயில/்தபால/கூரியர மூலம் அனுபபலாம்.
வரு்டாந்திர நபாதுககூட்்டததில வாககுபபதிவு மற்றும் மினனைணு வாககுபபதிவு 
கெரலமயாகவும்  நவளிபபல்டயானை முலறயிலும் ெல்டநபற நமசரஸ் BP அணட் 
அகசாசிகயட்ஸ், பிராகடிசிங் கம்நபனி நசயலாைரகள், நசனலனை அவரகலை ஆராய்வாைராக 
கம்நபனி நியமனைம் நசய்துள்ைது. ந்தாலலதூர மினனைணு வாககுபபதிவு உள்ப்ட வாககு 
முடிவுகள்  நிரணயிககபபட்்ட காலததிற்குள் அறிவிககபபட்டு கம்நபனியின இலணய  ்தைம் 
மற்றும் சிடிஎஸ்எல இலணய்தைததில அளிககபபடும்.
கம்நபனிகள் சட்்டம் 2013, பிரிவு 91 மற்றும் கம்நபனிகள் (கமலாணலம மற்றும் நிரவாகம்) 
விதிகள் 2014, விதி 10னபடி, கம்நபனியின உறுபபினைரகள் பதிகவடு மற்றும் பங்கு மாற்று 
புத்தகங்கள் 16 நசப்டம்பர 2017 மு்தல 25 நசப்டம்பர 2017 வலர (இரணடு ொட்களும் 
கசரதது) மூ்டபபட்டிருககும் எனறு இ்தன மூலம் கமலும் அறிவிககபபடுகிறது.
கூட்்டததில கலந்து நகாணடு வாககளிகக ்தகுதி உள்ை ஒரு உறுபபினைர ்தனைககு பதிலாக ஒரு 
பதிலிலய நியமனைம் நசய்து வாககளிகக லவககலாம். பதிலி உறுபபினைராக இருகக கவணடிய 
அவசியமிலலல. பதிலிககானை படிவங்கலை முலறயாக பூரததி நசய்து கம்நபனியின பதிவு 
அலுவலகததில கூட்்டம் ெல்டநபறுவ்தற்கு 48 மணி கெரம் முனபாக சமரபபிகக கவணடும்.

குழுவின ஆலணபபடி
நசலிபிரிட்டி கபேனஸ் லிமிந்டட்டுககாக

ஒபபம்/–
க்ததி: 01 நசப்டம்பர 2017  A. ரிஷிகுமார
இ்டம்: நசனலனை  கம்நபனி நசயலாைர


