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Rajnath in Moscow for
SCO meet, no meet
with Chinese minister

New Delhi, Sept 2:
Defence minister Rajnath Singh left for Russia in a special IAF
plane from Delhi early
today to attend a crucial
meeting of the Shanghai
Cooperation Organisation
(SCO), which is taking
place under the shadow
of an escalating border
row between India and
China, two of the bloc’s
key members.
Besides attending the
SCO defence ministers’
meeting on September 4,
Singh will hold talks with
Russian defence minister
Sergey Shoigu and several
other top military officials
with an aim to expedite
implementation of a number of procurement programmes, officials said.
Singh will depart from
Moscow on the evening
of September 5, they said.
Chinese Defence Minister Gen Wei Fenghe is

Big push for ties with Russia
Defence minister Rajnath Singh in a tweet message has said that during this
visit, I shall be attending the combined meeting of Defence Ministers of Shanghai Cooperation Organisation (SCO), Collective Security Treaty Organisation
(CSTO) & CIS members in commemoration of the 75th Anniversary of victory
in the World War II.
I shall also be meeting Russia’s Defence Minister, General Shoigu to discuss
bilateral cooperation and issues of mutual interest. India and Russia are privileged
Strategic Partners. Looking forward to further this partnership during my visit.
also expected to attend
the SCO meeting.
The defence minister’s
visit comes just days after
India withdrew from a
multilateral war game to
be held in Russia, and
expected to be attended
by the Chinese and Pakistani troops.
Asked about the possibility of a bilateral meeting between Singh and
Chinese defence minister
Wei on the sidelines of
the SCO event, officials
said there is no such
plan.

The SCO defence ministers’ meeting is taking
place in the wake of fresh
tension between India and
China following Chinese
army’s unsuccessful attempts to change the status quo on the southern
bank of Pangong lake in
eastern Ladakh.
The two sides have
held several rounds of
diplomatic and military
talks to end the border
standoff which began on
May 5.
The fresh attempts by
China to change the sta-

tus quo in the Pangong
lake area escalated the
tension further.
Russia has already
said that India and China
should resolve the border
dispute through talks and
that a “constructive” relationship between the two
countries was important
for regional stability.
But he will be meeting
all the defence ministers
in the sidelines of the
summit.
It will be Singh’s second visit to Moscow
since June.

Modi to address virtual
UN General Assembly on Sept. 26
United Nations, Sept 2:
Prime Minister Narendra Modi is expected to
address the UN General
Assembly on September 26, according to a
provisional list of speakers issued by the world
body for the high-level
meeting.
For the first time in the
UN’’s 75-year history, the
annual General Assembly
session this year will be
held virtually and heads
of state and government
will not be physically attending the annual gathering due to the coronavirus
pandemic. World leaders
will submit pre-recorded

video statements for the
session.
The Department for
General Assembly and
Conference Management
at the UN on Tuesday
issued the provisional list
of speakers for the General Debate of the 75th
session of the General
Assembly to permanent
missions.
According to the list,

Modi is expected to address the General Debate
on the morning of September 26. However, it
must be noted that the
list is provisional and two
more iterations will take
place as schedules and
speakers for the General
Debate can change in the
course of the next few
weeks. The final speaking order for the General
Debate could be different.
The General Debate will
commence on September
22 and run through September 29.
Brazilian President Jair
Bolsonaro is listed as the
first speaker. The US is
traditionally the second

speaker on the opening
day of the General Debate and it is expected
that President Donald
Trump will travel to New
York to deliver the final
address of his presidency’’s first term in-person.
According to the provisional list, President
of Turkey Recep Tayyip
Erdogan, Chinese President Xi Jinping, Russian
President Vladimir Putin,
Iranian President Hassan
Rouhani and French President Emmanuel Macron
are expected to address
the virtual General Debate
on the opening day.

No question hour in
parliament’s monsoon
session due to Covid-19
New Delhi, Sept 2:
Due to the coronavirus pandemic,
there will be no question hour and
private members’ business during
the monsoon session, according to
a notification issued by the Rajya
Sabha Secretariat.However, zero
hour and other proceedings will be
held as per schedule.
In the wake of ongoing Covid-19
pandemic, there will be no question
hour and private members’ business
during the monsoon session, according to a notification issued by
the Rajya Sabha Secretariat.
However, zero hour and other
proceedings will be held as per
schedule. Monsoon session of

Parliament is scheduled to begin
from September 14 and conclude
on October 1.
Those who attend the session
would be required to follow the
necessary coronavirus protocols, including getting tested for Covid-19
within 72 hours.
Top Government sources confirmed to ANI that the monsoon
session of Parliament is to be held
on a daily basis with no break
even on the weekends. Proceedings
of both houses will be held on a
daily basis. On day one (September
14), Lok Sabha will be held from
9 am to 1 pm while Rajya Sabha
proceedings will be held from 3

pm to 7 pm. After September 14,
Rajya Sabha will sit in the first
half from 9 am to 1 pm and Lok
Sabha’s processing is scheduled
from 3 pm to 7 pm.
Both the houses of the Parliament
is to sit for four hours daily and
every precautionary measure would
be taken by the government in view
of the pandemic.
Lok Sabha Speaker and Rajya
Sabha Chairman already held a
meeting with officials and gave
instructions in the presence of the
Health Ministry officials regarding
how Covid-19 guidelines should be
followed in this monsoon session.

India’s COVID-19 tally
crosses 37 lakh, death toll 66,333;
recoveries above 29 lakh
New Delhi, Sept 2:
India’’s COVID-19 tally of cases
galloped past 37 lakh on Wednesday with 78,357 new instances of
the disease reported in a day, while
the number of recoveries crossed
29 lakh pushing the recovery rate
to 76.98 per cent, the Union health
ministry data showed.
The death toll climbed to 66,333
with 1,045 more fatalities reported

in 24 hours. India has so far
reported 37,69,523 cases of the
viral disease, according to the data
updated at 8 am.
The total number of COVID-19
recoveries in the country has surged
to 29,01,908, while the fatality rate
has further declined to 1.76 per
cent. There are 8,01,282, active
cases in the country which comprises 21.26 per cent of the total

caseload, the data stated.
India’’s COVID-19 tally had
crossed the 20-lakh mark on August 7 and went past 30 lakh on
August 23.
According to the Indian Council
of Medical Research (ICMR), a
total of 4,43,37,201 samples have
been tested up to September 1, of
which 10,12,367 were tested on
Tuesday.
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Buses back on roads, Commuters
hail covid prevention measures
Chennai, Sept 2:
After more than five
months, operation of
buses resumed here to a
lukewarm response from
passengers and places of
worship, parks, shopping
malls, hotels and clubs
too reopened on Tuesday
across Tamil Nadu.
After sanitisation, buses
were brought out of deports while drivers and
conductors started work
after a temperature check.
In several places, workers offered prayers and
broke pumpkins, a customary practice to ward
off the evil eye before
hitting the roads.
Transport Minister M
R Vijayabhaskar said
only a very less number of people used the
services on the opening
day across the state and
assured more buses after
looking into the people’’s
response in the days to
come.
Out of the fleet strength
of about 22,000 buses in
state-run transport corporations, 6,090 were operated today within the confines of each district and
services are open upto 9
pm, he told reporters.
COVID prevention protocol of allowing a maximum of 32 and 24 passengers in mofussil and

city buses respectively
were followed, he said.
Wearing of masks is
mandatory and sanitisers
are placed in buses for
sanitisation of hands, he
said.
To a question on the
buzz in social media
about a “hike” in bus
fare, he ruled out such a
possibility.
The monthly travel
passes issued before the
lockdown will be valid
upto September 15, he
said.
A Metropolitan Transport Corporation official
said of the fleet strength
of over 3,000 buses

here, about 2,000 were
operated adding “there
were very few people in
most routes.” On June 1,
after a hiatus of 68 days,
government-run buses

Final year semester
exams after
Sept. 15: Minister
Chennai, Sept 2:
The Tamil Nadu government is making arrangements for college
students to write final
year exams in person after September 15, higher
education minister K
P Anbalagan said on
Tuesday.
Nearly 4 lakh students
are yet to take their fi-

nal year exams in arts,
science and other professional courses, including
engineering, due to the
Covid-19 outbreak.
In a release, the Minister said the details such
as time table and exam
centres would be released
shortly. Students would
have to take the physical
pen and paper exams, he

has said.
Meanwhile, the Tamil
Nadu Engineering Admissions has planned
to open the website for
architecture programme
aspirants. Applications for
B. Arch programme may
be downloaded fromwww.tneaonline.orgwebsite
from September 7.

resumed operations in a
limited manner in Tamil
Nadu except Chennai,
Chengelpet, Kancheepuram and Tiruvallur.
In the state capital and
three nearby districts, buses that were operated on
March 24 have restarted
services only now.
The government, for
transportation purposes,
had divided the state into
eight zones (comprising
a number of nearby districts), and allowed public
transport buses within the
zonesdoing away with the
need for e-pass for intrazone journeys.
However, the interdistrict or intra-zone public transport busservices
were later withdrawn as
COVID cases increased.

TN assembly session to be held from
Sept. 14 in Kalaivanar Arangam
at 10 am in the multi- purpose hall
on the third floor of the Kalaivanar
Arangam, in the heart of the city,
a Raj Bhavan communique said.
The business advisory committee
will meet and decide on the number
of days for the session later.
The auditorium offers ample
space to ensure social distancing
norms for the legislators besides
sprawling parking facility.
Assembly Speaker P Dhanapal

had on August 22 inspected the
Kalaivanar Arangam premises following a request to identify a safe
venue to hold the session due to
the threat posed by COVID-19.
The previous Budget session was
wound up on March 24, ahead of
the scheduled closure on April 9, a
day before the nationwide lockdown
to prevent the spread of coronavirus
came into force.

New York, Sep 2:
Sumit Nagal became the first
Indian tennis player to win a round
at a Grand Slam in seven years
when he downed American Bradley
Klahn in his US Open first round,
setting up a contest against world
number three Dominic Thiem, here.
Returning to the Flushing
Meadows where he took a set off
Roger Federer last year, the Indian
got past the local rival, ranked
just a rung above the Indian at
126th in the world, 6-1 6-3 3-6
6-1 in two hours and 12 minutes
on Tuesday night.
Somdev Devvarman was the
last Indian to win a main draw
Ramkumar Ramanathan
match at a major and incidentally, it
“I qualified for a junior Slam
was at the US Open in 2013 when
he beat Slovakia’s Lukas Lacko in 2013 here and then the men’s
and now to win my first round
after coming through qualifiers.

here means a lot. I enjoy playing
here and it has worked out in my
favour few times,” Nagal told PTI.
“It was not easy to walk inside the court knowing this match
is more in your favour. I was
definitely nervous and especially
playing for my first slam win but
I did the things I was supposed to
and kept my composure.” Somdev,
who retired in January 2017, had
reached the second rounds of Australian Open, French Open and US
Open in 2013 apart from playing a
second round at the Wimbledon in
2011 but never went beyond that.
After Somdev, Indian tennis saw
the rise of Yuki Bhambri, Ramkumar Ramanathan and Prajnesh
Gunneswaran but none of them
could win a main draw round.

Chennai, Sept 2:
The Tamil Nadu Assembly will
convene for its next session on
September 14 at a more spacious
government auditorium here instead
of its chambers in the historic Fort
St George, in a virtually unprecedented development forced by the
COVID-19 pandemic.
Tamil Nadu Governor Banwarilal
Purohit on Tuesday summoned the
assembly to meet on September 14

Sumit wins first round in
US Open, a rare feat in seven years

2
India, Nigeria to deepen ties
to counter sea piracy
New Delhi, Sept 2:
India
and
Nigeria
have vowed to deepen
cooperation to counter
terrorism, insurgency and
piracy while also boosting trade exchanges as
External Affairs Minister S Jaishankar held
talks with his Nigerian
counterpart Geoffrey Onyeama.
The two foreign ministers discussed the entire
gamut of India-Nigeria
bilateral relations via
video conferencing.
A joint communique
issued after the talks
said the discussions cov-

ered a wide spectrum of
cooperation on political,
economic and trade, defense and security, developmental assistance and
cultural cooperation.
Both sides recalled
their extensive cooperation in the field of
defence
training
and
capacity building, and
expressed
satisfaction
that it was expanding to
newer areas such as defence equipment support,
medical and maintenance
services, sharing of Research and Development
expertise for counterterrorism and counter-

Public Notice

My client Mr.Punniyakotti Age: 58 s/o Arasan (late) No.5/291,
Perumal Kovil Street, Athanancheri, Padappai, kundrathur Taluk,
Kancheepuram Dt - 601301 who reside in this had lost his land
original document on 21-08-2020 in Baluchettichathiram. The land
Registration number; 3090/1965 and the survey number 149/2. And
we filed a complaint about this issue in the police station Please,
contact if you have any document related to this
K.Shankar, Advocate
No.871, perumal koil street
Enathur, Kancheepuram - 631561
Cell:7339395415

Public Notice

This is to inform the General Public that my Client is S. Anitha W/o
D. Sasikumar Old No; 17 /9 New No; 31 4th Street, Sigirinthapalayam,
Korukkupet, Chennai - 600021.
She had the registered Documents Nos: 1797 /1986 SRO Tondiarpet
executed by P. Sundarraj, 2) 1180/1987 SRO Tondiarpet executed
by V. Mariyamma, P. Sundarraj & V. Malakodaiah. The above two
original documents was missed on 22.08.2020 while he was going to
take Xerox nearkorukkupet Bus stand . So if anybody find the above
Original documents please inform the above mentioned address. for
and on behalf of our client.
M.Vishal, Advocate
E-204,Brindhavan Apartment, Tondiarpet
Chennai - 600081

insurgency, and regular
exchange of information.
The two ministers
acknowledged the ongoing collaborative efforts
through information sharing between the Indian
and Nigerian navies, and
increase of surveillance
for maritime security
in the Gulf of Guinea
though collaboration between the two navies, the
joint communique said.
The ministers urged the
armed forces of both
countries to continue to
work together in the ongoing efforts to counter
terrorism, insurgency and
piracy, it said.
With a bilateral trade
turnover of USD 13.9
billion in 2019-20, India
is Nigeria’s largest trading partner, and Nigeria
is India’s largest trading
partner in Africa.
Nigeria is a leading
energy security partner
of India, and both sides
agreed to strengthen their
cooperation in this sector
including at the Government to Government level, the joint communique
said.
Both sides also agreed
to expand cooperation in
Information Technology
(IT), Defense and solar
energy projects to be

executed through Indian
Line of Credit (LoC).
During the talks, the
Nigerian side expressed
appreciation to India
for the recent donation
of medical supplies in
support of the on-going
fight against the COVID-19 pandemic.
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JEE-Mains held across country amid ‘new normal’
New Delhi, Sept. 2:
The Joint Entrance
Exam (JEE)-Mains for
admission to engineering
colleges began on Tuesday amid stringent precautions and social distancing measures in view
of the COVID-19 pandemic even as the chorus continued to grow
for postponement of the
crucial exam which has
already been deferred

Oxygen helps improve
COVID-19 recovery rate

Jalna, Sept 2:
A liquid oxygen plant set up at a government-run
COVID-19 hospital in Maharashtra’s Jalna district
has improved the recovery rate of patients and lowered the death rate, a senior health official said.
The plant, inaugurated by state Health Minister
Rajesh Tope on August 15, is equipped with bulk
tanks which are filled periodically with liquid oxygen
generated there. These tanks help supply oxygen to
100 patients at a time in the hospital, civil surgeon
Archana Bhosale told PTI on Tuesday.
Oxygen therapy is a core part of the treatment of
severely ill COVID-19 patients, she said.
Initially, the COVID-19 death rate in the district
was 4.5 per cent, and it has now come down to 2.8
per cent. The recovery rate in Jalna is 71 per cent,
the official said.
Currently, 238 patients are being treated at the
200- bed COVID-19 hospital here, she said.
So far, the district has reported 4,808 COVID-19
cases. Out of these, 148 patients have died till now
and 3,269 have been discharged after recovery, she
said. The hospital has also started a tele-ICU facility under which the condition of every patient is
checked via a monitor attached to each bed by doctors from other places, who can then suggest treatment, Bhosale said.

twice.
Scenes outside exam
centres across the country reflected the ‘new
normal’ amid the pandemic: staggered entry
and exit for candidates,
sanitisers at the gates,
distribution of masks,
and students queuing up
with safe social distance
among them.
JEE-Mains, the first
large scale exam to
be conducted amid the
pandemic, is scheduled
from September 1 to 6.
Over 9 lakh candidates
have registered for the
exam for admission to
engineering courses in
IITs, NITs and Centrally
Funded Technical Institutions (CFTIs).
While the governments of Odisha, Madhya
Pradesh and Chhattisgarh
have assured students
that they will provide
transportation to candi-

dates, a group of IIT
alumni and students have
also launched a portal to

provide transport facilities to exam centres for
the candidates in need.

SAMBANDAM SPINNING MILLS LIMITED
CIN: L17111TZ1973PLC000675 ; GSTIN : 33AAECS3342J1ZH
Registered Office: Post Bag No.1,
Kamaraj Nagar Colony, Salem – 636 014
Tel: 0427 2240790 Fax: 0427 2240169
Email: corporate@sambandam.com; cs@sambandam.com
Website: www.sambandam.com

NOTICE OF THE 46th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE
COMPANY, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION
Notice is hereby given that the 46h Annual General Meeting (AGM)
of the Company will be held on Wednesday, 23rd September 2020 at
10.45 a.m (IST) through two way Video Conferencing (“VC”) / Other
Audio Visual Means (“OAVM”) in compliance with the applicable
provisions of the Companies Act, 2013 read with MCA General Circular
No.14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020 and
20/2020 dated 5th May, 2020.
In continuation of our earlier notice advertisement published
on 10-08-2020 with respect to updation of email address, the
notice of AGM and Annual report is sent only by electronic mode
to the members who have registered their email addresses with the
Company’s RTA/ Depositories in accordance with the above referred
MCA circulars and SEBI circular dated May 12, 2020. The dispatch
of AGM notice and Annual report to members through emails has
been completed on 01.09.2020. Members may also note that the
notice of the AGM and Annual Report will also be available on the
Company’s website at www.sambandam.com and website of BSE at
www.bseindia.com. Members can attend and participate in the AGM
only through VC/OAVM facility. The detailed instructions for joining
and participation in the AGM are provided in the notice of the AGM.
Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for
the purpose of reckoning the quorum.
Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013, the Register
of Members and Share Transfer books of the Company will remain
closed from 17-09-2020 to 23-09-2020 (both days inclusive) for the
purpose of AGM.
The Company has provided remote e-voting facility to all its members
to cast their votes on all the resolutions set out in the notice of the
AGM. Additionally, for the members who have not cast their vote
through remote e-voting can cast their vote through e-voting facility
provided by the Company during the AGM. The Company has
engaged the services of NSDL for this purpose. Members holding
shares either in demat form or physical form as on the cut-off date i.e.,
on 16-09-2020 only shall be entitled to cast their votes electronically
through remote e-voting or e-voting during the AGM. The remote
e-voting shall commence on Saturday, 19-09-2020 (9.15 a.m. IST)
and end on 22-09-2020 (5.00 p.m. IST). The remote e-voting module
shall be disabled by NSDL thereafter. Detailed instructions on remote
e-voting and e-voting during the AGM are provided in the notice of
the AGM. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked
Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for
Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.
com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Ms.
Pallavi Mhatre, Manager, at evoting@nsdl.co.in
Shri B. Kalyanasundaram of B.K. Sundaram & Associates, Practising
Company Secretary has been appointed as Scrutinizer for the process
of remote e-voting and e-voting during the AGM.

Place: Salem
Date: 01.09.2020

NAME CHANGE
I,
Siddaiah Malakondaiah,
S/o: Malakondaiah,
Date
of Birth:
19.03.1969, Residing at No.16, Kings Castle
Thiruvalluvar Street, Villivakkam, Chennai – 600 049,
shall henceforth be known
as
Sithaiah
Silvanus
Malakondaiah.
Siddaiah Malakondaiah

SRI SARVARAYA SUGARS LIMITED

NAME CHANGE
I,
Muralidharan
Shoba
Ambika (Hindu), W/o. George
Samuel,
Date of Birth:
17.03.1984,
Residing at
No. 10/32, Kennedy Street,
Moongileri, Pammal,
Chennai
–600075, Has Converted Hindu
to
Christian with the Name
Muralidharan Shoba
of
Grace (Christian).

Registered Office: 12 Ethiraj Salai, Egmore, Chennai 600 008. Tel.No. 044-28276182.
Email:chennai@srisarvarayasugars.in Website:www.srisarvarayasugars.in
CIN 01115TN1956PLC003435

NOTICE OF 62ND ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Muralidharan Shoba Ambika
(Hindu)

NAME CHANGE
I, Gopalakrishnan Indhu,
D/o:
Sampath Madurantagam
Lakshminarasimhan,
Date
of
Birth:
20.11.1983,
Residing at
S–2, Amogha
Towers, 616, Central Avenue,
Korattur, Chennai – 600 080,
shall henceforth be known
as Sampath Indhu.

By order of the Board
For Sambandam Spinning Mills Limited
Sd/S.Natarajan
Company Secretary

Gopalakrishnan Indhu

SPEL Semiconductor Limited

Registered Office & Factory : 5 CMDA Industrial Estate, MM Nagar (Chennai) 603 209
CIN: L32201TN1984PLC011434 eMail: info@spel.com website: www.spel.com
[Regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31,2020
S.No.			
Particulars
		

1

Total Income from Operations

2

Net Profit/(Loss) for the period

3

Net Profit/(Loss) for the period before Tax

4

Net Profit/(Loss) for the period after Tax

5

Total Comprehensive Income for the period

(Before Tax and/or Exceptional items)
(after Exceptional items)
(after Exceptional items)

March 31,2020
(Unaudited)

Quarter Ended		
Dec 31,2019
March 31,2019
March 31,2020
(Unaudited)
(Unaudited)
(Audited)

(Rs. in Lakhs)

Year Ended
March 31,2019
(Audited)

951.48

935.65

694.20

3653.74

2633.74

20.67

98.22

(484.52)

137.37

(1100.86)

20.67

98.22

(484.52)

134.65

(1100.86)

19.16

47.75

(539.87)

105.36

(1073.58)

NOTICE is hereby given that the Sixty Second Annual General Meeting (AGM) of the Company
will be held on Thursday, the 24th September 2020 at 11.30 a.m through Video Conference
(VC) / Other Audio Visual Means * (OAVM) to transact the business, as set out in the Notice of AGM.
The Company has sent the Notice of AGM on 2nd September 2020 through electronic mode to Members
whose email addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the circular
issued by Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and
April 13, 2020 (collectively referred to as “MCA Circulars”) and SEBI Circular dated May 12, 2020.
The Annual Report for Financial Year 2019-20 is available and can be downloaded from the Company's
Website: http://www.srisarvarayasugars.inand the website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com.
Incompliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management
and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to
cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (e-voting)
provided by NSDL. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the
paid-up equity share capital of the Company as on 17th September 2020 (‘cut-off date’).
In compliance with the Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 the Register of Members
and Share Transfer Registers will remain closed from Friday, the 18th September 2020 to Thursday, the
24th September 2020 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting.
The remote e-voting period commences on Monday, the 21st September 2020 (9.00 a.m. IST) and ends
on Wednesday, the 23rd September 2020 (5.00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote
electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Those Members, who shall
be present in the AGM through VC / OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through
remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through remote e-voting
system during the AGM.
The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the
AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.
Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after
the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as of the cut-off date;
may obtain the login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in. However, if
he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and
password for casting the votes.
Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register the same with Company’s
Registrar and Share Transfer Agent M/s. Integrated Registry Management Services Private Limited at
https://www.integratedindia.in/emailupdation.aspx. To receive AGM Notice and Annual Report 2019-2020
through e-mail, instructions for remote e-voting and instructions for voting.
If you have not registered your email address with the Company/Depository you may please follow below
instructions for obtaining login details for e-voting:
Physical Holding

Please send a request to the Registrar and Transfer Agents of the Company,
INTEGRATED REGISTRY MANAGEMENT SERVICES PVT LTD at 2ND FLOOR, KENCES
TOWER, No. 1 RAMAKRISHNA STREET, NORTH USMAN ROAD, T NAGAR, CHENNAI
600017 providing Folio no., name of shareholder, scanned copy of the share
certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR
(self-attested scanned copy of AADHAR Card) for registering email address.

Demat Holding

Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address in your
demat account, as per the process advised by your DP

[Comprising Profit/ (Loss) for the period
(after tax) and Other Comprehensive
Income (after tax)]
6

Equity Share capital

7

Other Equity as shown in the Audited
Balance Sheet of the previous year.

8

59.02

48.46

(510.70)

147.35

(1070.75)

4613.25

4613.25

4613.25

4613.25

4613.25

-

-

-

3289.93

3142.09

Earnings per Share (EPS) of
₹10 /- each (not annualised) :					
Basic and Diluted

0.04
0.10
(1.17)
0.23
(2.33)
Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI
(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Results are available on the BSE website
(www.bseindia.com) and Company’s website (www.spel.com).						
						
					
For and on behalf of the Board,
Place : Chennai
D. Balakrishnan
Date : August 31, 2020
Whole Time Director & CEO

For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM. If you have any
queries relating to remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and
e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.
com or contact at toll free no. 1800-222-990 or send a request to evoting@nsdl.co.in. In case of any
grievances connected with facility for voting by electronic means, please contact Ms. Pallavi@NSDL,
4th Floor, ‘A’ Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower. Parel,
Mumbai 400 013. Or email: evoting@nsdl.co.in Tel:91 22 2499 4545/1800-222-990.
The details of the AGM are available on the website of the Company at www.srisarvarayasugars.in NSDL at
www.evoting.nsdl.com, and MSEI Limited at www.msei.in
For SRI SARVARAYA SUGARS. LIMITED
sd/(S B P P Rammohan)
Place : CHENNAI
Jt. Managing Director
Date : 02.09.2020

Makkal Kural (Independent National Tamil Daily) 10 பக்கம் விலை ரூ.4.00

நடுநிலை நாேளடு
RNI No. 24383/1973 TN/PMG(CCR)/WPP-675/18-20

(மலர் 47 * சென்னை 02–9–2020 புதன் மாலை * வெளியூர் 03–9–2020 வியாழன் * இதழ் 353)

Regd. No. TN/CC(S)DN/122/18-20

இம்மாதம் 7–ந் தேதி முதல்

மாவட்டங்களுக்கு இடையே
பஸ் ப�ோக்குவரத்து;
ரெயில் சேவைக்கும் அனுமதி
எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு
ந�ோய் த�ொற்றை தடுக்க அரசு எடுக்கும்
முயற்சிகளுக்கு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டுக�ோள்
சென்னை, செப்.2–
இம்மாதம் 7–ந் தேதி முதல்
மாவட்டங்களுக்கு
இடையே
பஸ் ப�ோக்குவரத்து
அனுமதி
அளிக்கப்படுவதாக முதலமைச்சர்
எடப்பாடி
பழனிசாமி
அறிவித்துள்ளார்.
இதேப�ோன்று
மாநிலத்துக்குள்
பயணிகள் ரெயில் சேவைக்கும்
அனுமதி
அளிக்கப்படுவதாக
முதலமைச்சர்
கூறியுள்ளார்.
க�ொர�ோனா ந�ோய் த�ொற்றை தடுக்க
அரசு எடுக்கும் முயற்சிகளுக்கு
மக்கள்
முழு
ஒத்துழைப்பு
அளிக்க
வேண்டும்
என்று
முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி
கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி
பழனிசாமி இன்று வெளியிட்டுள்ள
அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:–
க�ொர�ோனா
வைரஸ்
ந�ோய்த்
த�ொற்றை தடுப்பதற்காக, மத்திய
அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி, தேசிய
பேரிடர் மேலாண்மைச் சட்டத்தின்
கீழ்,
தமிழ்நாட்டில்
25.3.2020
முதல் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில்
இருந்து
வருகிறது.
அம்மாவின்
அரசு, க�ொர�ோனா வைரஸ் ந�ோய்த்
த�ொற்றைத்
தடுக்க
பல்வேறு
முனைப்பான
நடவடிக்கைகளை

வசதியுடன் கூடிய ஹ�ோட்டல்கள்,
உள்ளிட்டவைகளுக்கு
அனுமதி
அளிக்கப்பட்டு, இந்த ஊரடங்கு
உத்தரவானது
ஒரு
சில
கட்டுப்பாடுகளுடன்
30.9.2020
நள்ளிரவு 12 மணி வரை நீட்டிப்பு
செய்யப்பட்டுள்ளது.

மாவட்டங்களுக்கு
இடையே பஸ்

மேற்கொண்டு
வருவதுடன்,
ப�ொதுமக்களின்
வாழ்வாதாரத்தை
கருத்தில்
க�ொண்டும்,
ப�ொருளாதாரத்தை
மீட்டெடுக்கும்
ந�ோக்கத்திலும், பல்வேறு பணிகளுக்கு
வரைமுறைகளுடன்
அனுமதி
அளித்துள்ளது.
இந்த
வகையில்
தற்போது,
தமிழ்நாட்டில்,
மாவட்டத்திற்குள்ளான
ப�ொது
பேருந்து ப�ோக்குவரத்து, அனைத்து
வழிபாட்டுத் தலங்களில் ப�ொதுமக்கள்
தரிசனம், வணிக வளாகங்கள், தங்கும்

தமிழ்நாட்டில்
தற்போது
மாவட்டத்திற்குள் மட்டும் பேருந்து
ப�ோக்குவரத்திற்கு
அனுமதி
அளிக்கப்பட்டுள்ள
நிலையில்,
ப�ொதுமக்கள் ஒரு மாவட்டத்திலிருந்து
மற்றொரு மாவட்டத்திற்கு முக்கிய
பணி மற்றும் வியாபார நிமித்தமாக
சென்று வர ப�ொதுமக்களிடமிருந்து
அரசுக்கு க�ோரிக்கைகள் வந்துள்ளன.
ப�ொதுமக்கள் நலனைக் கருத்தில்
க�ொண்டு, நிலையான வழிகாட்டு
நடைமுறைகளை பின்பற்றி, 7.9.2020
முதல்
தமிழ்நாடு
முழுவதும்
மாவட்டங்களுக்கிடையேயும் அரசு
மற்றும் தனியார் ப�ொது பேருந்து
ப�ோக்குவரத்திற்கு
அனுமதி
அளிக்கப்படுகிறது.

ரெயிலுக்கும் அனுமதி
மேலும்,
தடங்களில்

அனுமதிக்கப்பட்ட
மாநிலங்களுக்கு

சிஎஸ்கே உரிமையாளர் சீனிவாசன்
என்னை மகன் ப�ோல் பார்க்கிறார்

த�ோனியுடன் எந்தப் பிரச்சினையும்
இல்லை: ரெய்னா விளக்கம்
மும்பை, செப். 2–
சிஎஸ்கே உரிமையாளர் சீனிவாசன்
என்னை
தனது
மகன்
ப�ோல்
பார்க்கிறார். கேப்டன் த�ோனியுடனும்
எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை என்று
ரெய்னா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
ஐபிஎல்
ப�ோட்டியில்
இருந்து
திடீரென விலகியது குறித்து ரெய்னா

கூறியிருப்பதாவது:சிஎஸ்கே அணி உரிமையாளர்
சீனிவாசன் என்னை அவரது மகன்
ப�ோல் பார்க்கிறார். அணி உரிமையாளர்
சீனிவாசன் கூறியதை தந்தை திட்டியது
ப�ோல் உணருகிறேன். அணியில்
இருந்து நான் விலகியது பற்றி
சீனிவாசன் தெரிவித்த கருத்துக்கள்

க�ோவா முதலமைச்சர்
பிரம�ோத் சாவந்த்துக்கு
க�ொர�ோனா த�ொற்று உறுதி

பனாஜி, செப். 2–
க�ோவா
முதலமைச்சர்
பிரம�ோத்
சாவந்த்துக்கு
க�ொர�ோனா த�ொற்று உறுதி
செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் க�ொர�ோனா
த�ொற்று வேகமாக பரவி
வருகிறது.
க�ொர�ோனா
த�ொற்றால்
மத்திய
அமைச்சர்கள்,
மாநில
மு த ல மை ச ்ச ர ்க ள் ,
அமைச்சர்கள் என பலரும்
பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இந்த
நிலையில், க�ோவா முதலமைச்சர்
பிரம�ோத் சாவந்த்துக்கு க�ொர�ோனா
த�ொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து க�ோவா முதலமைச்சர்
பிரம�ோத் சாவந்த் தனது டுவிட்டர்
பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:–
நான் க�ொர�ோனா பரிச�ோதனை
செய்து
க�ொண்டேன்.
அதில்,

க�ொர�ோனா த�ொற்று உறுதி
ச ெய்ய ப ்பட் டு ள்ள து .
அறிகுறிகள்
ஏதும்
இல்லாததால்
நான்
வீட்டில் தனிமைப்படுத்தி
க�ொ ண் டு ள்ளேன் .
வீட்டிலிருந்து
எனது
பணிகளை
த�ொடர்ந்து
செய்வேன்.
கடந்த
காலங்களில்
தன்னுடன்
த�ொடர்பில்
இ ருந ்த வ ர ்க ள்
தனிமைப்படுத்தி க�ொள்ளுங்கள்” என
தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக கர்நாடக முதல்வர்
எடியூரப்பா,
மத்தியப்
பிரதேச
முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சவுகான்,
ஹரியானா
முதல்வர்
கட்டார்
உள்ளிட்டவர்கள்
க�ொர�ோனாவால்
பாதிக்கப்பட்டு
குணமடைந்தனர்
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தவறாக எடுத்துக் க�ொள்ளப்பட்டன.
தனிமையில் இருந்தாலும் பயிற்சியில்
தான் இருக்கிறேன்.
விரைவில் சிஎஸ்கே அணிக்கு
மீண்டும் திரும்புவேன்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக
4 முதல் 5 ஆண்டுகள் விளையாட
விரும்புகிறேன்.
சிஎஸ்கே கேப்டன் ட�ோனியுடன்
எந்தப்
பிரச்சினையும்
இல்லை.
குடும்ப சூழ்நிலை கருதியே ஐபிஎல்
ப�ோட்டியில்
இருந்து
விலகும்
முடிவை எடுத்தேன்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

ரெயில்
இடையேயான
ப�ோக்குவரத்திற்கு
ஏற்கனவே
அனுமதி
அளிக்கப்பட்டுள்ள
நிலையில், நிலையான வழிகாட்டு
நடைமுறைகளை பின்பற்றி, தற்போது
7.9.2020 முதல் மாநிலத்திற்குள்
பயணியர் ரெயில் ப�ோக்குவரத்து
செயல்பட அனுமதிக்கப்படுகிறது.
ப�ொதுமக்கள் நலனைக் கருத்தில்
க�ொண்டு அரசு பல்வேறு தளர்வுகளை
ப�ொதுமக்கள்
அறிவித்தாலும்,
வெளியில் செல்லும்போதும், ப�ொது
இடங்களிலும் முககவசம் அணிவது,
வீட்டிலும், பணிபுரியும் இடங்களிலும்
அடிக்கடி ச�ோப்பை பயன்படுத்தி
கை கழுவுவது, வெளியிடங்களில்
சமூக இடைவெளியை தவறாமல்
கடைபிடிப்பது
உள்ளிட்ட
அரசு
அறிவித்த பாதுகாப்பு வழிகாட்டு
நெறிமுறைகளை
கட்டாயம்
பின்பற்றினால்,
இந்த
ந�ோய்த்
த�ொற்று
தடுக்க
பரவாமல்
ப�ொதுமக்கள்
முடியும்.
எனவே
அரசு
எடுக்கும்
முயற்சிகளுக்கு
ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு அன்புடன்
கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
இவ்வாறு எடப்பாடி பழனிசாமி
கூறியுள்ளார்.

பிற்பகல் 3 மணி முதல்
இரவு 7 மணி வரை

மக்களவை கூட்டம்
தினமும் மாலையில் நடைபெறும்
புதுடெல்லி, செப்.2–
மக்களவை
கூட்டத்தொடர்
செப்டம்பர் 15-ம் தேதி முதல்
அக்டோபர் 1-ம் தேதி வரை தினமும்
மாலையில் நடைபெறும் என்று
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாடாளுமன்ற
மழைக்கால
கூட்டத்தொடர் வழக்கமாக ஜூலை
இறுதியில் த�ொடங்கும். ஆனால் இந்த
ஆண்டு, நாடு முழுவதும் க�ொர�ோனா
பரவல்
காரணமாக
ஊரடங்கு
பிறப்பிக்கப்பட்டு
உள்ளதால்,
இந்த
த�ொடர்
தள்ளிப்போனது.
எனினும்
பட்ஜெட்
த�ொடர்
முடிந்து சுமார் 6 மாதங்கள் ஆகும்
நிலையில் மழைக்கால த�ொடரை
விரைந்து த�ொடங்க நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டது.
அதன்படி வருகிற 14-ந் தேதி
முதல் இந்த த�ொடரை நடத்த முடிவு
செய்யப்பட்டு உள்ளது.
இந்நிலையில்
மக்களவை
கூட்டத்தொடர் செப்டம்பர் 15-ம் தேதி
முதல் அக்டோபர் 1-ம் தேதி வரை
தினமும் மாலை 3 மணி முதல் இரவு
7 மணி வரை நடைபெறும் என்றும்
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும்
முதல்
நாளான
செப்டம்பர் 14-ல் மட்டும் காலை 9

மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரை
மக்களவை கூட்டம் நடைபெறும்
என்று
நாடாளுமன்ற
குளிர்கால
கூட்டத்தொடரின்
மக்களவை
செயல்பாடுகள்
குறித்து
அதன்
செயலாளர் அறிவித்துள்ளார்.
வழக்கமாக பாராளுமன்ற கூட்டத்
த�ொடரின்
ஒவ்வொரு
நாளும்
கேள்வி நேரம்
ஒதுக்கப்பட்டு
விவாதிக்கப்படும்.

கேள்வி நேரம்
கிடையாது
ஆனால் இந்த கூட்டத்தொடர்
முழுவதும்
கேள்வி
நேரம்,
தனி நபர் தீர்மானம் கிடையாது
என்று
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேசமயம் ஜீர�ோ ஹவர் மற்றும்
பட்டியலிடப்பட்ட மற்ற அவை
நடவடிக்கைகள்
அனைத்தும்
நடைபெறும் என மாநிலங்களவை
செயலகம் தெரிவித்துள்ளது.
மழைக்கால
கூட்டத்தொடரில்
க�ொர�ோனா கால கட்டுப்பாடுகளை
எவ்வாறு
பின்பற்றுவது என்பது
த�ொடர்பாக மக்களவை சபாநாயகரும்,
மாநிலங்களவை
தலைவரும்
அதிகாரிகளுடன் ஆல�ோசனை நடத்தி,
உரிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்கி
உள்ளனர்.

ரூ.300 க�ோடி சசிகலா ச�ொத்துக்களில்
வருமான வரித்துறை ந�ோட்டீஸ் ஒட்டியது
சென்னை, செப்.2–
முடக்கப்பட்ட
300 க�ோடி
ரூபாய்
சசிகலா ச�ொத்துக்களில்
வருமான வரித்துறை ந�ோட்டீஸ்
ஒட்டியுள்ளது.
கடந்த 2017-–ம் ஆண்டு சசிகலா
மற்றும் அவரது உறவினர்களுக்கு
ச�ொந்தமான
வீடு,
அலுவலகம்,
வணிக வளாகம் என 187 இடங்களில்
வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள்
ச�ோதனை
மேற்கொண்டனர்.
அப்போது சசிகலா 60-க்கும் மேற்பட்ட
ப�ோலி நிறுவனங்களை த�ொடங்கி
ரூ.1,500 க�ோடி வரை வரி ஏய்ப்பு
செய்தது தெரியவந்தது.
இதுத�ொடர்பாக
வருமான
வரித்துறை அதிகாரிகள் விரிவான
விசாரணை
மேற்கொண்டனர்.
இதைத்தொடர்ந்து, கடந்த ஆண்டு
நவம்பர் மாதம் ரூ.1,600 க�ோடி
மதிப்பிலான
சசிகலாவுக்கு

ச�ொந்தமான பினாமி ச�ொத்துகளை
வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள்
முடக்கம் செய்தனர்.
த�ொடர்ந்து நடத்திய விசாரணையில்,
ஐதராபாத்தை
தலைமையிடமாக
க�ொண்டு செயல்படும் ஒரு தனியார்
நிறுவனம், சசிகலாவின் பினாமி
நிறுவனமாக செயல்பட்டு வருவதும்,
இந்த நிறுவனத்தின் மூலம் சசிகலா
சென்னையில் உள்ள ப�ோயஸ் கார்டன்
மற்றும் தாம்பரம், கூடுவாஞ்சேரி,
ஆலந்தூர்,
ஸ்ரீபெரும்புதூர்
ப�ோன்ற பகுதிகளில் சுமார் 200
ஏக்கர் பரப்பளவை க�ொண்ட 65
ச�ொத்துகளை வாங்கி இருப்பதும்
தெரியவந்தது.
இந்த ச�ொத்துகளில் சென்னை
ப�ோயஸ் கார்டனில் வேதா நிலையம்
எதிரே சுமார் 24 ஆயிரம் சதுர அடி
பரப்பளவில்
கட்டப்பட்டுள்ள
பங்களாவும்
ஒன்றாகும்
என்று

கூறப்படுகிறது.
ரூ.300 க�ோடி மதிப்பிலான இந்த
ச�ொத்துகளை
பினாமி
தடுப்பு
சட்டத்தின் கீழ் வருமான வரித்துறை
அதிகாரிகள் முடக்கம் செய்துள்ளனர்.
இதுத�ொடர்பான தகவல் பெங்களூரு
சிறையில்
அடைக்கப்பட்டுள்ள
சசிகலாவுக்கு
ந�ோட்டீஸ்
மூலம்
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக வருமான
வரித்துறை உயர் அதிகாரி ஒருவர்
தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில்
முடக்கப்பட்ட
சசிகலாவின்
ரூ.300
க�ோடி
ச�ொத்துக்கான இடங்களில் வருமான
வரித்துறை ந�ோட்டீஸ் ஒட்டியது.
சென்னை ப�ோயஸ் கார்டனில்
சசிகலா புதிதாக கட்டி வரும் வீட்டில்
ச�ொத்துகளை
முடக்கியதற்கான
ந�ோட்டீஸை வருமான வரித்துறை
ஒட்டியது.

சென்னை க�ோவில்களில் தரிசனம் செய்ய ஆன்லைன் மூலம் ட�ோக்கன்
சென்னை, செப்.2–
சென்னையில்
உள்ள
பிரதான
க�ோவில்களில்
ப�ொதுமக்கள்
சாமி தரிசனம் செய்ய ஆன்லைன்
மூலம்
ட�ோக்கன்
முறையை
இந்து
சமய
அறநிலைத்துறை
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
க�ொர�ோனா ஊரடங்கு காரணமாக
திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி
க�ோவிலில் கடந்த மார்ச் மாதம் 20-ந்
தேதி முதல் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு
அ னு ம தி க்க ப ்ப ட வி ல்லை .
ஆனால், ஆகமவிதிப்படி தினமும்
வழக்கம்போல்
பூஜைகள்
நடைபெற்றது. கடந்த 5 மாதங்களாக
க�ோவிலில் பூஜைகள் மட்டும் நடந்து
வந்தது.
இதையடுத்து
தமிழக
அரசு

இந்த
மாதம்
(செப்டம்பர்)
ஊரடங்கில்
சில
தளர்வுகளை
அறிவித்தது. அதில் தமிழகத்தில்
உள்ள
அனைத்து
வழிபாட்டு
தலங்களையும் திறக்க உத்தரவிட்டு
சில கட்டுப்பாடுகளையும் விதித்தது.
இதனையடுத்து
ஏராளமான�ோர்
க�ோவிலில்
சாமி
தரிசனத்திற்கு
வருகை தந்தனர்.
இந்த நிலையில் சென்னையில்
உள்ள
பிரதான
க�ோவில்களில்
ப�ொதுமக்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய
ஆன்லைன்
மூலம்
ட�ோக்கன்
முறையை இந்து அறநிலைத்துறை
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
அதில்
சென்னை
வடபழனி
முருகன்
க�ோவில், கபாலீஸ்வரர் க�ோவில்,
திருவ�ொற்றியூர்
வடிவுடையம்மன்

க�ோவில் ஆகிய 3 க�ோவிலில்
ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பித்து

ட�ோக்கன் பெற்று வர வேண்டும் என்று
அறநிலைத்துறை அறிவுறித்தியுள்ளது.
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நெய்சர் இந்தியா லிமிடெட்
பதிவு அலுவலகம்: எண்.145, மானசா அபார்ட்மெண்ட்,
செயின்ட்மேரிஸ் சாலை, ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை – 600 018.
CIN--L26109TN1960PLC004145

அறிவிப்பு

செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015, விதி
29 (1) மற்றும் விதி 47ன்படி, இதர அலுவல்களுக்கு இடையே, 30 ஜூன் 2020ல்
முடிந்த காலாண்டுக்கான தணிக்கையாகாத நிதிநிலை முடிவுகளை பரிசீலித்து,
ஒப்புதல் அளித்து, பதிவு செய்வதற்காக கம்பெனி இயக்குனர்கள் குழுவின் கூட்டம்
சனிக்கிழமை, 12 செப்டம்பர், 2020 அன்று காலை 11.00 மணிக்கு எண்.145,

மானசா அபார்ட்மெண்ட், செயின்ட்மேரிஸ் சாலை, ஆழ்வார்பேட்டை,
சென்னை – 600 018ல் நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

இடம்: சென்னை 	நெய்சர் இந்தியா லிமிடெட்டுக்காக
தேதி: 02.09.2020
இயக்குனர்

Public Notice

மாமல்லபுரத்தில் க�ொர�ோனா த�ொற்று பரவாத வகையில்

நட்சத்திர ஓட்டல்கள், விடுதி நிர்வாகங்கள் கடைபிடிக்க
வேண்டிய விதிமுறைகள்: ப�ோலீஸ் சூப்பிரண்டு
சுந்தரவதனம் தலைமையில் கூட்டம்
காஞ்சீபுரம், செப். 2–ச ெ ங ்க ல ்ப ட் டு
மாவட்டம், மாமல்லபுரம்
மற்றும் கிழக்கு கடற்கரை
சாலையில்
உள்ள
நட்சத்திர
ஓட்டல்கள்,
விடுதிகள்,
பண்ணை
வீடுகள்
க�ொர�ோனா
ஊரடங்கு
காரணமாக
மூடப்பட்ட நிலையில் 5
மாதங்களுக்கு பிறகு நேற்று
திறக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில் க�ொர�ோனா
த�ொற்று பரவாத வகையில்
நட்சத்திர
ஓட்டல்கள்,
விடுதி
நிர்வாகங்கள்
கடைபிடிக்க
வேண்டிய
விதிமுறைகள்
குறித்து
அதன்
உரிமையாளர்கள்,
நிர்வாக
மேலாளர்கள்

கலந்து க�ொண்ட கூட்டம்
மாமல்லபுரம் சரக உதவி
ப�ோலீஸ்
சூப்பிரண்டு
சுந்தரவதனம் தலைமையில்
நடந்தது.
இன்ஸ்பெக்டர்
வ டி வேல் மு ரு கன்
முன்னிலை வகித்தார். இந்த
கூட்டத்தில் உதவி ப�ோலீஸ்
சூப்பிரண்டு சுந்தரவதனம்
பேசியதாவது:
சர்வதேச
சுற்றுலா
தலமான மாமல்லபுரத்தில்
விடுதிகள்,
நட்சத்திர
ஒட்டல்களில்
தங்க
வரும்
விருந்தினர்களை
முன்னதாக ஓட்டல், விடுதி
வரவேற்பு
அறையில்
அவர்கள் (விருந்தினர்கள்)
க�ொர�ோனா
த�ொற்று
உடைய நபரா என்பதை

முன்னெ ச ்ச ரி க்கை ய ா க
அறிந்து
க�ொள்ளும்
வகையில் தெர்மல் மீட்டர்
கருவி மூலம் உடல் வெப்ப
நிலையை
பரிச�ோதிக்க
வேண்டும். அக்கருவியில்
100 டிகிரிக்கு மேல் அதிக
உடல்
வெப்ப
நிலை
காட்டும்
நபர்களுக்கு
அறைகள் வழங்கக் கூடாது.
குறிப்பாக 144 தடை
உத்தரவு இன்னும் அமலில்
உள்ளதால் மாமல்லபுரம்
கடற்கரைய�ோர நட்சத்திர
ஓட்டல்
நிர்வாகங்கள்
தங்கும் விருந்தினர்களை
கடற்கரைக்கு செல்லவும்,
கடலில்
குளிக்கவும்
அனுமதிக்க
கூடாது.
நீச்சல்
குளங்களுக்கு
தடை
உள்ளதால்
ஓட்டல்
நிர்வாகங்கள்
விருந்தினர்களை
நீச்சல்
குளத்தில்
குளிக்க
அனுமதிக்க
கூடாது.
அதனால்
நீச்சல்
குளங்களில்
தண்ணீர்
நிரப்பாமல்
காலியாக
வைத்திருக்க
வேண்டும்.
உணவகங்களுடன் கூடிய
விடுதிகளில் 1 மீட்டர்
தூரம் இடைவெளிவிட்டு
நாற்காலிகள்
அமைத்து
ஓட்டல்
நிர்வாகங்கள்
உணவு பரிமாற வேண்டும்.
அ தி க ம ா ன�ோர்

பங்கேற்கும்
கேளிக்கை
நிகழ்ச்சிகள், பார்ட்டிகள்,
விருந்து
என
எந்த
நிகழ்ச்சிகளும்
நடத்த
அனுமதிக்க
கூடாது.
ஓட்டல்
அறைகளில்
த ங் கு ப வ ர ்க ளு க் கு
திடீரென அதிக காய்ச்சல்
ஏற்பட்டால்
அருகில்
உள்ள
சுகாதாரத்துறை
அதிகாரிகளுக்கு
தகவல்
தெரிவிக்க
வேண்டும்.
அதனால்
அனைத்து
ஓட்டல், விடுதி நிர்வாகமும்
சுகாதாரத்துறை க�ோவிட்–
19 பிரிவு அதிகாரிகளின்
த�ொலைபேசி எண்களை
அவசர
தேவைக்காக
ஓட்டல்
கணினியில்
கண்டிப்பாக பதிவு செய்து
வைத்திருக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு உதவி ப�ோலீஸ்
சூப்பிரண்டு சுந்தரவதனம்
கூறினார்.
இ க் கூ ட ்ட த் தி ல்
மாமல்லபுரம் ஓட்டல்கள்
அச�ோசியேஷன் தலைவர்
என் . ஜ ன ா ர ்த்த ன ம் ,
செயலாளர்
வி.இ.
உமாபதி, ஒட்டல்கள் சங்க
மாவட்ட துணைத்தலைவர்
கே.பாண்டியன், செயற்குழு
உறுப்பினர்
பி.சண்முகா
னந்தம் மற்றும் பலர் கலந்து
க�ொண்டனர்.
-

This is to inform the General Public that my Client is S. Anitha W/o
D. Sasikumar Old No; 17 /9 New No; 31 4th Street, Sigirinthapalayam,
Korukkupet, Chennai - 600021.
She had the registered Documents Nos: 1797 /1986 SRO Tondiarpet
executed by P. Sundarraj, 2) 1180/1987 SRO Tondiarpet executed
by V. Mariyamma, P. Sundarraj & V. Malakodaiah. The above two
original documents was missed on 22.08.2020 while he was going to
take Xerox nearkorukkupet Bus stand . So if anybody find the above
Original documents please inform the above mentioned address. for
and on behalf of our client.
M.Vishal, Advocate
E-204,Brindhavan Apartment, Tondiarpet
Chennai - 600081

ப�ொது அறிவிப்பு

PUBLIC NOTICE

My Clients, Mr.V.Krishnan s/o late Mr.Venkatesan and
Mr.K.Rajkumar. s/o Mr.V.Krishnan rep. by their Power Agents
Mr.Adithiya Srikanth and Mr.Anirudha Srikanth, residing at
Nos.377 & 378, Kabaleeswarar Nagar, Neelankarai, Chennai
-600 041, state that, they are absolute owners of the all that
piece and parcel of land comprised in Old S.No.467 Part, as
per Patta (Patta No.816), New S.No.467/16 measuring 0 Acre
33¼ Cents and in Old S.No.467 Part, as per Patta (Patta
No.817), New S.No.467/17 measuring 0 Acre 33¼ Cents,
totally measuring 0 Acre 66.5 Cents and that they have formed
the larger lay out and obtained lay out sanction vide LP/MLPA
No.8/2016 issued by Members Secretary, Mamallapuram Local
Planning Authority, Mamallapuram for the same. My clients
state that, they have proposed to sell one of the plots bearing
Plot No.25, approved vide LP/MLPA No.8/2016, comprised in
Old S.No.467/ 1 Part, as per Patta (Patta Nos.816 86 817), New
Grama Natham S.Nos.467/ 16 and 467/17, measuring 1955
sq.ft., from and out of the above said property. Any person /
institution having any claim, right or charge over the above said
property shall lodge their claim together with documentary proof
to the undersigned within 7 days from the date of this Notice
failing which it would be deemed that there is no claim, right or
charge whatsoever on the above said property and further my
clients can deal with the subject property as absolute owners
of the same and any subsequent claim or objection shall be
deemed to have been waived
S. MARAN,
Advocate,
No.456, Law Chambers, High Court Building,
Chennai - 104, Cell : 9444407301.

Public Notice

My client intends to purchase all that piece and parcel of vacant
land bearing Door No. 71/25 (Earlier Door No. 31, thereafter Door
No.42), Sattannan Street, Chennai - 600112, comprised in O.S.No.99,
R.S.No.1423, Block No.36 of Vepery Division, Purasawalkam Taluk,
Chennai District measuring an extent of 1249 sq.ft and situated within
the Registration District of Chennai Central and Sub Registration
District of Periamet which belongs to Vijayraj, Susheela Kumari,
Goutam Chand Dugar, Ashok Kumar Dugar and Arvind Dugar.
Whereas the owners aforesaid have represented that they are joint
and absolute owners of the aforesaid property and are in exclusive
and uninterrupted possession and enjoyment of the aforesaid
property. The owners aforesaid have further represented that there is
no mortgage, charge, lien, attachment, encumbrance or lis pendens of
any kind whatsoever on the aforesaid property and they have absolute
right and authority to sell the aforesaid property. Whereas the owners
state that following documents pertaining to the aforesaid property are
not in their possession and the same were lost by erstwhile owners.
1. Sale deed dated 21.07.1966 registered as Document no. 2473 of
1966 in the sub registrar’s office of Periamet
2. Simple mortgage deed dated 24.04.1967 registered as Document
no. 1074 of 1967 in the sub registrar’s office of Periamet
3. Second Simple mortgage deed dated 30.10.1967 registered as
Document no. 3056 of 1967 in the sub registrar’s office of Periamet
Any person / institution having possession of the said document or
any right, interest or claim and or any other objection in this regard
are hereby called upon to raise and notify your objection in writing to
the undersigned within seven days from the date of publication of this
notice with documentary evidence, failing which it shall be deemed
and construed that the aforesaid documents is lost beyond recovery
and construed that the title is clear and my client shall proceed with
purchase on the basis that there are no claims/objection of any
nature. Any claims or objection received thereafter shall be deemed
to be forfeited/ waived and shall not be entertained in any manner
whatsoever.
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VIKRAM.U.JAIN & BHARAT.B.JAIN,
Advocates
CellL 9840269696/9444467187
No.3, Choolai High Road, Choolai, Chennai - 600 112

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS

(Appellate Side Jurisdiction)
CMA No.3647 of 2014
against
MCOP No.137 of 2009
(MACT at Krishnagiri)
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd.,
No 140, Nungambakkam High road,
Chennai-600 034
Mari Murugan & others
To
1. Mari Murugan, S/o Mari
2. Sundaram, W /o Murugan
3. Venkatesan, S/o Murugan
4. Kasthuri, D/o Murugan
All are residing
at Veppalam patti
Kaatteri Post
Uthangarai Taluk.
5. Gnanam
S/o E.Nachimuthu
Residing at Thirumudivakkam
Pazhathandalam
Chennai-600 044.

Vs.

...Appellant/
2nd Respondent
Respondents/
Petitioners/R-1

..Respondents
1 to 5
Please take notice that the above Appeal filed by the Appellant/
Insurance Company, came up for admission before the Hon’ble
Mr.Justice Abdul Quddhose.J on 19-08-2020 and the Hon’ble High
Court was pleased to order Publication in one issue of “Makkal Kural”
returnable by 16-09-2020.
You are hereby requested to appear either in person or thro’ your
Counsel before the Hon’ble High Court on 16-09-2020, failing which
the matter will be heard and decided in your absence.
Mrs.R.Sree Vidhya
Counsel for Appellant

