
 

 

 

 

November 14, 2018 

 

M/s. Bombay Stock Exchange Limited, 

Phiroze Jheejeebhoy Towers, 

Dalal Street, 

Mumbai- 400 001 

 

Dear Sir,  

 

 

Sub: Intimation pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - unaudited financial results for the 

quarter and half year ended 30/09/2018 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, we are enclosing herewith the unaudited financial results for the 

quarter and half year ended 30th September 2018 published in one English language 

national daily and in one daily newspaper published in the language, where the 

registered office of the company is situated, being approved and taken on record by the 

Board in their meeting held on 13th November 2018. 

 

Kindly take the same on records.  

 

Thanking you,  

Yours faithfully, 

 

 

 



14----11-20184

முதலமைச்சர் எடப்பாடி ்ழனி்சபாமிமை முகபாம் அலுவலகத்தில், ைத்திை ்ழங்குடியின விவகபாரங்கள் துமை இமை அமைச்சர் 
ஜஸவந்த்சின் சுைன்்பாய் ்ப்பார் ்சந்தித்து, தமிழ்பாட்டிலுள்்ள ்ழங்குடியின ைககளின் ்ல்வபாழவிறகபாக ச்சைல்்டுத்தப்ட்டு 
வரும் திட்டங்கள் குறித்து ஆபலபா்சமன ்டத்தினபார். அச்சைைம், ்ழங்குடியினர் அதிகமுள்்ள கல்வரபாைன் ைமலப்குதி ைககளின் 
நீணட்பாள் பகபாரிகமகைபான, ஏறகபாடு ைறறும் கருமுன்துமையில் ஏகமலவபா ைபாதிரி இருபபிடப ்ள்ளிகள் துவகக முதலமைச்சர் 
எடப்பாடி ்ழனி்சபாமி பகபாரிகமக மவத்தபார். அகபகபாரிகமகயிமன உடனடிைபாக நிமைபவறை ஆவன ச்சய்வதபாக ைத்திை இமை 
அமைச்சர் உறுதி அளித்தபார். இந்த ்சந்திபபின் ப்பாது, தமிழ்பாடு ஆதிதிரபாவிடர் ைறறும் ்ழங்குடியினர் ்லத்துமை அமைச்சர் 
வி.எம்.ரபாஜலட்சுமி, தமலமைச ச்சைலபா்ளர் கிரிஜபா மவத்திை்பாதன், நிதித்துமை கூடுதல் தமலமைச ச்சைலபாகர் க.்சணமுகம், 
ஆதிதிரபாவிடர் ைறறும் ்ழங்குடியினர் ்லத்துமை கூடுதல் முதன்மைச ச்சைலர் ஒடம் டபாய், ஆதிதிரபாவிடர் வீட்டுவ்சதி ைறறும் 
பைம்்பாட்டுக கழகத்தின் பைலபாணமை இைககு்ர் தபாட்பகபா ்சஜன்சிங் ஆர் ்சவபான், ்ழங்குடியினர் ்லத்துமை இைககு்ர் ரிட்படபா 
சிரிைபாக ைறறும் அரசு உைர் அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்.

சென்னை, நவ.14–
அண்ணா தி.மு.க.வின 

அ தி க ணா ர ப் பூ ர வ 
ச�ணா்ைககணாட்சியணானை ‘நியூஸ் செ’ 
ச�ணா்ைககணாட்சியின ஒளிபரப்்ப 
இனறு மணா்ை மு�ை்மசெர 
எடப்பணாடி பழனிெணாமி, து்் 
மு�ை்மசெர ஓ.பனனீரசெலவம் 
ஆகியயணார �்ை்ம வகித்து 
ச�ணாடங்கி ்வககின்றனைர. 

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதனா 
மறைவுக்கு முன ்வறை அண்னா 
தி.மு.க.வின அதிகனாைப்பூர்்வ 
ஜதனாறலக்கனாட்சியனாக ஜெயனா டிவி, 
நனாளேடனாக ‘டனாக்டர் நமது எம்.ஜி.ஆர்.’ 
இருநத். 

ஜெயலலிதனாவின மறைவுக்கு 
ப்பின்ர், அற்வ சசிகலனா 
குடும்்பத்தி்ருக்கு ஜசனாநதமனா்து 
எ் அ்வர்கள் கட்டுப்்பனாட்டுக்குள் 
ஜசனறுவிட்ட். 

அண்னா தி.மு.க.வின 
ஒ ரு ங் கி ற ் ப் ்ப னா ே ை னா க 
ஓ.்பனனீர்ஜசல்வம், இற் 
ஒருங்கிற்ப்்பனாேைனாக முதலறமசசர் 
எடப்்பனாடி ்பழனிசனாமி ஆகிளயனார் 
ஜ்பனாறுப்ள்பறைதும், கட்சி நிகழ்சசிகள், 
அண்னா தி.மு.க. ஆட்சி ஜதனாடர்்பனா் 
ஜசய்திகறே ஜ்வளியிடு்வதறகு 
தனியனாக ்பத்திரிறக, ஜதனாறலக்கனாட்சி 
ஜதனாடங்க ள்வணடும் எனறு 
நிர்்வனாகிகள் ளகனாரிக்றக விடுத்த்ர். 

இறதயடுத்து, கடநத பிப்ை்வரி 
மனாதம் 24–நளததி ஜெயலலிதனாவின 
70 பிைநத நனாறேஜயனாட்டி, அண்னா 
தி.மு.க. தறலறம கழகத்தில 
அண்னா தி.மு.க.வின அதிகனாைபூர்்வ 
ஏடனாக, ‘நமது புைட்சித்தறலவி 
அம்மனா’ எனை நனாளேட்றட 
ஓ.்பனனீர்ஜசல்வமும், எடப்்பனாடி 
்பழனிசனாமியும் ஜ்வளியிட்டனார்கள். 

கடநத ஜசப்டம்்பர் 12–நளததி 
ஜசனற் கறல்வனா்ர் அைங்கில 
‘நியூஸ்–ஜெ’ ஜதனாறலக்கனாட்சி 

ளலனாளகனா, இற்யதேம் மறறும் 
ஜசயலிறய முதலறமசசர் எடப்்பனாடி 
்பழனிசனாமி, துற் முதலறமசசர் 
ஓ.்பனனீர்ஜசல்வம் ஆகிளயனார் து்வக்கி 
ற்வத்த்ர். 

அப்ள்பனாது ள்பசிய முதலறமசசர் 
எடப்்பனாடி ்பழனிசனாமி, புைட்சித் 
தறலவி அம்மனாவினுறடய 
அைசு ள்பனாடுகினை திட்டங்கள், 
மக்களுக்குச  ஜசய்கினை நனறமகள் 
அத்தற்யும் முழுறமயனாக 
மக்களுக்குச ஜசனைறட்வதறகனாக  
இநதத் ஜதனாறலக்கனாட்சி 
ள்பருதவி புரியும் எனறு நனான 
நம்புகினளைன.  அதுமட்டுமலல, 
நனாட்டில நறடஜ்பறுகினை 
சம்்ப்வங்கறே மக்களுக்கு 
உடனுக்குடன  ஜதரிவிக்கினைது 
இநத ஜதனாறலக்கனாட்சி மூலமனாகத் 
தனான. ஆகள்வ, அப்்படிப்்பட்ட நலல  
்பல திட்டங்கறே உடனுக்குடன 
ஜ த ரி வி க் க ள ்வ ண டு ஜ மன று 
ஜசனான்னால நம்முறடய  
இயக்கத்திறகும் ஒரு ஜதனாறலக்கனாட்சி 
ள்வணடும், அநதக் குறைறய இனறைய 
தி்ம்  நியூஸ்–ஜெ ஜதனாறலக்கனாட்சி 
ள்பனாக்கியிருக்கினைது.  

அண்னா தி.மு.க.வினுறடய, 
அம்மனாவினுறடய அைசு நனாட்டு  
மக்களுக்குச ஜசய்கினை நலல 
்பல திட்டங்கறேயும் அளதனாடு 
புைட்சித்தறலவி  அம்மனாவின 
ஆசிளயனாடு ஜசயல்பட்டுக் 
ஜகனாணடிருக்கினை கழகமும் 
நடத்துகினை  ஜ்பனாதுக்கூட்டங்கள் 
எலலனாம் இனறைக்கு ஊடகத்தின 
்வனாயிலனாக, ஜதனாறலக்கனாட்சியின  
்வனாயிலனாக நியூஸ்-ஜெ ஜதனாறலக்கனாட்சி 
மூலமனாக ஜ்வளி்வைவிருக்கினைது 
எனறு முதல்வர் எடப்்பனாடி  ்பழனிசனாமி 
ள்பசி்னார்.   

www.newsj.tv எனை 
இற்யதேத்தில நியூஸ் 
ஜெ ஒளி்பைப்ற்ப கனா்லனாம்.  
ஜசலள்பனானில இதறகனா் ஜசயலிறய 

்பதிவிைக்கம் ஜசய்தும் ஜசய்திகறேப் 
்பனார்க்க  முடியும். நியூஸ் ஜெ டி.வி.
யின ளலனாளகனா, தமிழர்களின 
உரிறமக்குைல எனை  ்வனாசகத்துடன 
ஜ்வளியிடப்்பட்டுள்ேது.  

  அப்ள்பனாது ள்பசிய துற் 
முதலறமசசர் ஜசய்திகறே 
்பை்பைப்புக்கனாக உரு்வனாக்கனாமல, 
உள்ேது உள்ே ்படி ஜசனாலலுகினை 
ஜசய்தி அறமப்்பனாக தமிழக 
மக்களின உள்ேங்கறே "நியூஸ் ஜெ" 
ஜதனாறலக்கனாட்சி நிசசயம் க்வர்நதிடும். 
ஜதனாறலக்கனாட்சிப் ஜ்பட்டியில 
திைக்கப்்படும் அறல்வரிறசகள் 
உணறம நிறலறய மறைத்து ஒரு சனார்பு 
ஜசய்திகேனாக ்வழங்கப்்படு்வறதப் 
்பனார்த்து புளித்துப்ள்பனா் தமிழக 
மக்கள், ஓர் புது அனு்ப்வத்றத 
எதிர்ளநனாக்கி கனாத்திருக்கிைனார்கள். 
அநதப் இனிய அனு்ப்வத்றத "நியூஸ் 
ஜெ" ஜதனாறலக்கனாட்சி நிசசயம் 
அளிக்கும் எனறு ஜதரிவித்திருநதனார்.
இனறு துவககம்

இநநிறலயில, தறள்பனாது 
அண்னா தி.மு.க. அதிகனாைப்பூர்்வ 
ஜதனாறலக்கனாட்சியனாக ‘நியூஸ் ஜெ’ 
ஜதனாறலக்கனாட்சி து்வக்க விழனா 
இனறு மனாறல 5 மணி அேவில 
ளநரு விறேயனாட்டு அைங்கத்தில 
நறடஜ்பறுகிைது. 

அண்னா தி.மு.க. ஒருங்கிற் 
ப்்பனாேரும், துற் முதலறமசசருமனா் 
ஓ.்பனனீர்ஜசல்வம், இற் 
ஒ ரு ங் கி ற ் ப் ்ப னா ே ரு ம் , 
முதலறமசசருமனா் எடப்்பனாடி 
்பழனிசனாமி ஆகிளயனார் தறலறம ஏறறு 
தங்கேது திருக்கைங்கேனால து்வக்கி 
ற்வக்கிைனார்கள். 

இநத நிகழ்சசியல அறமசசர்கள், 
தறலறம கழக நிர்்வனாகிகள், 
நனாடனாளுமனை, சட்டமனை 
உறுப்பி்ர்கள், மனா்வட்ட 
நிர்்வனாகிகள் எ் ஏைனாேமனா் ள்பர் 
்பங்ளகறகிைனார்கள். 

அதிமுக.வின் அதிகாரப்பூர்வ
‘‘நியூஸ் ஜெ’’– டி.வி.

எடப்பாடி ்ழனி்சபாமி,  
ஓ.்ன்னீர்ச்சல்வம் துவககி மவககிைபார்கள்

ஜகனாழும்பு,ந்வ.14–  
இலங்றக ்பனாைனாளுமனைத்தில 

ைனாெ்பக்ளச அைசுக்கு எதிைனாக 
ஜகனாணடு்வைப்்பட்ட நம்பிக்றகயிலலனா 
தீர்மனா்ம் ஜ்வறறி ஜ்பறைதனாக 
ச்பனாநனாயகர் கரு ஜெயசூர்யனா 
அறிவித்தனார். 

இலங்றகயில பிைதமர் ைணில 
விக்ைமசிங்ளகற்வ அதி்பர் 
றமத்ரி்பனாலனா சிறிளச்னா நீக்கிவிட்டு, 
ைனாெ்பக்ளசற்வ அப்்பதவியில 
நியமித்ததில இருநது அைசியல 
குழப்்பம் நீடித்து ்வருகிைது. அத்துடன 
்பனாைனாளுமனைத்றதயும் முடக்கிய 
அ்வர், பின்ர் ்பலள்வறு தைப்பி்ரின 
்வலியுறுத்தறல ஜதனாடர்நது ந்வம்்பர் 
14-–ம் ளததி ்பனாைனாளுமனைத்றத 
கூட்டு்வதனாக அறிவித்தனார்.   

 இதறகிறடளய, ்பனாைனாளுமனைத்தில 
ைனாெ்பக்ளச ஜ்பரும்்பனானறமறய 

நிரூபிக்கும் அேவிறகு ள்பனாதிய 
ஆதைவு இலறல. எம்.பி.க்கறே 
இழுக்கும் முயறசியும் ்பலன 
அளிக்கனாததனால ்பனாைனாளுமனைத்றத 
கறலத்து உத்தைவிட்டனார் அதி்பர் 
சிறிளச்னா.   

ளமலும், அடுத்த ஆணடு ெ்்வரி 
5- ந ளததி ்பனாைனாளுமனைத்துக்கு 
ளதர்தல நடத்தப்்படும் எ்வும் 
அறிவிக்கப்்பட்டது. ஆ்னால 
்பனாைனாளுமனைம் கறலக்கப்்பட்டது 
ஜசலலனாது எனறு சுப்ரீம் ளகனார்ட் 
தீர்ப்்பளித்தது. அத்துடன, அதி்பரின 
உத்தைவுக்கும் இறடக்கனால தறட 
விதித்தது. இநத ்பை்பைப்்பனா் 
சூழ்நிறலயில, ஏறக்ள்வ 
அறிவித்த்படி இலங்றக 
்பனாைனாளுமனைம் இனறு கனாறல கூடியது. 
அப்ள்பனாது ைணில கட்சி எம்பிக்கள் 
கருப்பு ள்பட்ஜ் அணிநது அற்வக்கு 

்வநதிருநத்ர். அற்வ நட்வடிக்றக 
ஜதனாடங்கியதும், அதி்பைனால 
நியமிக்கப்்பட்ட ைனாெ்பக்ளசவுக்கு 
எதிைனாக நம்பிக்றகயிலலனா தீர்மனா்ம் 
ஜகனாணடு ்வைப்்பட்டது. இத்னால 
கடும் அதிருப்தி அறடநத ைனாெ்பக்ளச 
ஜ்வளிநடப்பு ஜசய்தனார்.   

அளதசமயம் ைனாெ்பக்ளசவுக்கு எதிைனாக 
ைணில கட்சி எம்பிக்கள் முழக்கம் 
எழுப்பி்ர். இத்னால அற்வயில 
கூசசல குழப்்பம் நிலவியது. 
அதனபின்ர் நடத்தப்்பட்ட 
்வனாக்ஜகடுப்பில தீர்மனா்த்திறகு 
ஆதை்வனாக ஜ்பரும்்பனாலனா் எம்பிக்கள் 
்வனாக்களித்த்ர். இறதயடுத்து 
ைனாெ்பக்ளச அைசுக்கு ஜ்பரும்்பனானறம 
இலறல எனறும் ைனாெ்பக்ளச 
அைசுக்கு எதிைனா் தீர்மனா்ம் ஜ்வறறி 
ஜ்பறைதனாகவும் ச்பனாநனாயகர் கரு 
ஜெயசூர்யனா அறிவித்தனார்.  

இலங்க பாராளுமன்்ற
்வாகஜகடுப்பில் ராெபக்சே ்�ால்வி



Wednesday  14-11-2018

PUBLIC NOTICE
Our Client G.Ganesan, Son of Mr.Gunasekaran, aged about 45 
years, residing at No.30, Poonamallee High Road, Vengathur 
Village, Thiruvallur District, acquired the property being land 
measuring an extent of 652.3 Sq. Ft. of land, together with 
house and shop, situated at No.30, P.H.Road, Manavala 
Nagar, Vengathur Village, Thiruvallur Taluk, Thiruvallur District, 
comprised in Survey No.327/C1, Survey No. 327C/1A2, 
New Survey No.327C/1A2B within the Registration District of 
Kancheepuram and Sub Registration District of Manavalanagar 
vide Deed of Release dated 29.10.2012 Registered as Document 
No.5298 of 2012 from 1) Mrs.G.Baby Ammal 2) Mr.G.Perumal 3) 
Mr.G. Manikandan 4) Mr.G.Senthil. Thus our client G.Ganesan 
becomes the absolute owner of the property and he represents 
that the property is free from encumbrance and litigation. On 
18.09.2018, G.Ganesan lost the Original Deed of Settlement 
dated 01.08.1984 Registered as Document No.962 of 1984 which 
the document is related to the above mentioned property, after 
he took the Xerox copy of the said document in the Xerox shop 
near Poonamallee High Road Mosque, Manavalanagar, went to 
his house and realized that the same was missing. Immediately 
he enquired in the Xerox shop but they replied they didn't see the 
same. G.Ganesan searched everywhere but unable to find out 
the said document. In this regard, on 20.09.2018, he has given 
the public notice in Tamil daily "Dhina Bhoomi" and also lodged 
a complaint in Manavalanagar Police Station on 26.09.2018. It is 
hereby informed through this public notice that if anyone is having 
custody of the above said document may surrender the document 
or if anyone is having any claim, right, possession, ownership, 
litigation or title over the said property may lodge their claim in 
writing to the below mentioned address within 15 days from the 
date of the publication of this public notice. If no claim or objection 
is received within the said 15 days, or no one surrender the lost 
Original document, it is being confirmed that the above said 
document was lost and untraceable and there is no claim from 
anyone in the property and it is being confirmed that G. Ganesan 
is the absolute owner of the said property and G. Ganesan will 
obtain loan from Banks or Financial Institutions or sell the property 
according to his wish and our client will proceed to deal with the 
said property as absolute owner without any further reference. 

LE LEGACY, 
Advocates and Solicitors,

P.Romulus Navaratnam, Advocate
B-16, First Floor,

Gemini Parsn Commercial Complex,
No.1/1, Kodambakkam High Road,

Nungambakkam, Chennai - 600 034, Mobile No.8682884466 
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NAME CHANGE
I,         SAPNA BOHRA,    W/o.  
Sajjan Ghisulal,   Date of 
Birth: 03.05.1977, Residing 
at     B–202, Sai Shrestha Apts,  
No.52/4, Perambur Barracks 
Road, Purasaiwalkam,  Chennai 
–600 007,        shall henceforth be 
known as   SAPNA JAIN.

SAPNA BOhrA

NAME CHANGE
I,        GANESH SHA.K,   S/o. 
M.Krishna Sah,     Date of 
Birth: 04.09.1994, (Native 
Place: Kanchipuram), Residing 
at    No.45/17–B, Nadu Street, 
Sheikpet, Kanchipuram–631501,     
shall henceforth be known as  
GANESh SAh.K.

GANESh ShA.K

NAME CHANGE
I,         R.G.GAAyATHRI,       
D/o. R.Ganesan,  Date of 
Birth:24.07.1996, Residing 
at    Old No.18, New No.19, 
Krishnamoorthy Street, West 
Mambalam, Chennai –600 033,    
shall henceforth be known as  
r.G.KEErTThI.

r.G.GAAYAThrI

Chennai, Nov 14:
  M u n i c i p a l 

Administration Minister 
SP  Velumani, Fisheries 
minister D Jayakumar 
and Revenue minister 
RB  Udhayakumar have 
distributed tree cutting 
machines, generators and 
pump  sets to carry out flood 
and disaster relief works in 
Chennai.          A new tree 
cutting machine    Chennai: 
According  to a Greater 
Chennai Corporation press 
release, the civic body 
had  procured 200 tree 
cutting machines with 5 
HP capacity at a cost of 
Rs  1.18 crore. “Thirty 
pump sets at a cost of Rs 
1.48 crore and 6 hydraulic  
tree cutting machines to 
cut branches at 8-meter 
high at cost of Rs  1.19 
crore were also bought. 
Apart from this, the civic 
body also has  procured 

new equipments for 
flood relief works

100 generators at Rs 
1 crore,” a Corporation 
official said.
 Apart from distributing 

336 machines, bought 
at Rs 4.86 crore, the  
ministers also released 
the telephone of directory 

consisting of various  
departments that take part 
in disaster management.
 The new machines will 

augment already existing 
171 tree cutting machines 
and 17 high power motor 
pumps that are functioning.        

Chennai, Nov 13:
In an attempt to combat 

the menace of fake news, 
the BBC had organised 
a panel discussion of 
experts titled ‘beyond 
fake news’ in Chennai. 
Cine actor Prakash Raj 
released the research on 
fake news carried out in 
India, Kenya, Nigeria.
One day panel discus-

sion on fake news held 
in 7 places in the country 
including Chennai, Delhi, 
Pune, Ahmedabad.
Actors Prakash Raj and 

Khushboo, and news and 
media professionals and 
political experts took 
part at the ‘Beyond Fake 
News’ panel discussion 
organised by The BBC 
Tamil News service in 
Chennai today.
The event looked at 

the sources of fake and 
misleading news, the im-
pact of social media on 
news, solutions to handle 
it, and more.
T h e  p r o j e c t  wa s 

launched with actor 
Prakash Raj releasing 
findings from original re-
search into how and why 
disinformation is shared.
People in India are 

sharing fake news stories 
with nationalistic messag-
es for ‘nation building’ 
purposes, with consolida-
tion of national identity 
taking precedence over 
the need to fact-check a 
story, new BBC research 
has found.

The finding comes 
from the first published 
study analysing the 
spread of fake news 
from the perspective of 
ordinary citizens. 
The report also ex-

amines networks within 
Twitter and analyses how 
people are sharing on en-
crypted messaging apps, 
after users gave the BBC 
access to their phones. 
This research comes as 
part of the BBC Beyond 
Fake News project, a 
huge new international 
anti-disinformation ini-
tiative
Participating in a panel 

discussion actor Prakash 
Raj said fake news is 
spread by organised 
criminals.He said, “It is 
because of those working 
in politics, administra-
tion and media – literate 
people becoming accom-
plices in the situation 
that it has reached such 
a grave situation.
”He said that there 

was nothing new about 
fake news and that it has 

always existed. Talking 
about our inclination to 
believe in things, he said, 
“Humans have always 
bought sugar-coated lies 
about their preferred 
topics. 
But what’s happening 

in today’s world is this 
vulnerability is being 
capitalised on, even the 
minute weaknesses of 
people are being ma-
nipulated by an organized 
group that sits down and 
carefully manufactures 
opinions.”
Emphasizing on mak-

ing a clear distinction 
between fake news and 
one’s bias, he said, “It 
is a human tendency to 
believe in fake news. 
When they hear about 
something that they like 
or they know, they ob-
viously tend to believe 
it.” In India people are 
reluctant to share mes-
sages which they think 
might incite violence, 
but feel duty bound 
to share nationalistic                                                  
messages. 

Prakash Raj releases BBC study carried 
out in India, Kenya, Nigeria

NAME CHANGE
I,           RAFIullAH BASHA,  
S/o:   Noorullah Basha,   Date 
of Birth: 27.08.1981, residing 
at No. 130/10,  Block– 270, 
Manali New Town,    Chennai 
– 600 103,    shall henceforth 
be known as  
M D rAfIULLAhBAShA.N.   

     rAfIULLAh BAShA

NAME CHANGE
I,      Sayed Sulthan Beevi 
Bashith, W/o: Basith,          Date 
of Birth: 04.12.1971, 
residing at No. 16/1/2, langs 
Garden Road, Pudupet,   Chennai 
–600 002,   shall henceforth 
be known as  
SULThAN BEEvI BASITh. 

Sayed Sulthan Beevi 
Bashith

NAME CHANGE
I,      BASHITH ABDulKADAR, 
S/o: Abdul kadar,         Date 
of Birth: 06.05.1972, 
residing at No. 16/1/2, langs 
Garden Road, Pudupet,   Chennai 
–600 002,   shall henceforth 
be known as  
BASITh ABDULKADAr.

BAShITh ABDULKADAr

NAME CHANGE
I,    Kamlesh Kumar Kanuga 
Bhawarlal Jain, S/o:   
Bhawarlal Jain, 5.11.1973, 
residing at No.52, Peddu 
Naicken Street, 1st Floor, 
Kondithope, Chennai – 
600 001,        shall henceforth 
be known as  
KAMLESh BhAwArLAL JAIN.

Kamlesh Kumar Kanuga 
Bhawarlal Jain

NAME CHANGE
I,             PHIlOMENA,    W/o.  
Augustine,   Date of Birth: 
14.01.1965, Residing at  
No.12, Rangaswamy Street, 
Golden George Nagar, 
Nerkundram, Chennai – 600 
107,      shall henceforth be 
known as AUGUSTINE MArY 
PhILOMENA.

PhILOMENA

NAME CHANGE
I,         Ahameed Saleem 
Hameen Ali,   S/o: Hameem 
Ali,     Date of Birth: 25.05.1978,  
residing at No.230, Angappan 
Street, Mannady, Chennai 
–600 001,       shall henceforth 
be known as  
AhAMED SALEEM hAMEEM 
ALI.

 Ahameed Saleem 
hameen Ali


