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Dear Sir / Madam

Sub.: NEWSPAPER PUBLICATION - OFFER OPENING FOR BUYBACK OF EQUITY SHARES

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III and Regulation 47 of Securities and Exchange Board
of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and in accordance with

Regulations of Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018,
please find enclosed the clippings of Offer Opening advertisement for buyback of equity shares of
the Company, published in all editions of Business Standard (English and Hindi) and in the
Coimbatore edition of Malaimalar (Tamil).

The same is also being made available on the Company's website at www.spapparels.com

This is for your information and record.

Thanking you,

For S.P. Apparels Limited,

f
K.Vinodhini
Company Secretary and Compliance Officer

Enc!: As mentioned above.
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1 The above an extract of the detailed format of Quarterly Financial Resuks fled wih tha Stock

For and on behalf of the Board of Directors
Gaurav Mathur

Managing Oirector
DIN. 0761
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PUBLIC ANNOUNCEMENTFOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS BENEFICIALOWNERS OF EQUITY SHARESOF 5 ?, APPARELS LIMITED IN
CONMECTION WITH THE BUYBACK OF EQUITY SHARES THROUGH THE TENDER OFFER UNDER THE BUYBACK REGULATIONS.

OFFER FOR BUYBACK OF UPTO ae 031 : SIX LAKH ONLY) ) FULLY PAIO-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ¢ EACH 'EQUITY SHARES') OF
SP APPARELS LIMITED {THE "BUYBACK™|, REPRESENTING 2 34% OF THE TOTAL NUMBER OF EQUITY SHARES IN THE FAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL
(Of THE COMPANY AS ON MARCH 31 1, FROM ALL THE EQUITY SHARENOLDERS! BEMEFICIAL OWNERS OF THE FULLY PAID? EQUITY SHARES OF
THE COMPANY AS ON THE RECORO OATE FE OCTOBER 7 2022 (RECORD ON A PROPORTIONATE BASIS THROUGH THE TENDER OFFER"
ROUTE USING THE STOCK EXCHANGE WECHAMSM, AT A PRICE OF ? 585. (RUPEES FIVE HUNDRED AMD EIGHTY FIVE ONLY PER EQUITY SHARE
(THE 'BUYBACK PRICEY) PAYABLE IN CASH, FOR AN AGGREGATE AMOUNT WOT EXCEEDING ? 05,16 DBOG. (RUPEES THIRTY FIVE CRORE TEN LAKH

Ol] GENERAL CATEGORY FOR ALL OTHER ELIGIBLE SHAREHOLDERS:
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Unaudited Financial Results for the

Quarter and Nine Months Ended 30 September 2022
(Rupees in Crore)

er [Nine MonthsNine Months Year

Ended Ended Ended Ended

Particuters 30 03 22 30 06 22 301921 300921 31122
Audited)

Revenue From Operations 1,121 07] 1,241 71 1,073 16 3,598 48 3,101 45 4,192 06

Net Profit after tax 187 17] 185 96 521 83 56951 758 09

Equity Share Capital 494 56) 494 56 494 56 49456 494 494 56

Total Comprehensive ncome for the

[Comorsing Profil for the penad (after Tax) 187 206 53 185 522 10 $8 757 30

and Other Comprehensive ncome (after tax}

Eamings Per Share (EPS)
(Face value of share of Rs each ) vas 20° 138° 629° 376 7.66

(Rare and Diluted) (NotAnnuaksed)*

ONLY}. EXCLUDING TRANSACTION COSTS ITHE BUYBACK SIZE") AS REQUIRED UNDER THE BUYBACK REGULATIONS EQUITY SHARES TO

2 2022 ihren.gh secltentc made wo lhe sharehoudes whose @ mad any and

NSE (wen and BSE |waw ncase of non-recepi of he Leiter of Ofer the Egle Shareboiders # they 00 desire:

Notes:

1) The above is an extract of the detalled format of querterty results filed with the stock exchanges undar

Regulation 33 of the SEBt [Listng and 2015 The tull formai of

Quarterly results & available on the stock exchange websites 0ww bsomndia com and www
and the Companys website https-/wrww

2) The financial results have been prepared in with Indian A CND AS) notified

under secbon 133 of the (theAct"} read » 2015
aspmended,

3) The above results were theAudit Ce and tha Board of Directors at tsmeeting held
on 31 October 2022

41 fesults have: by the StatutoryAuditors ofthe Company

5) The Company s business segment constets of a single segment of "Lubacants" In accordancewih the requirements:
of indian AS}- 08 Operating hes
been provided

and ZITA raad wit tha Companies Share are Debentures) Rules 0014 and ho Buyback Arquatras

6) Tne Parhamend of India has approved the Code on Sockal Security, 2020 (the Code} which may mpact the

by the Company towards provtent lund, gratuity and ESIC The Code has been pubéshed m the

Gazette of incka however the effectve data has not yet bean notified The Compeny will assess the mpact of the
(Corte when it comes into effect and will record

any

FOR CASTROL INDIA LIMITED

Sandeep Sangwan
Dated : 31 October 2022 Managing Director

Place Mumba! DIN : 08617717

tuybard aball ret nwnrtale the buyback afier any very in rage of nnnrcespl of the

ut

FOR ULTIMATE PERFORIANCE
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सुंदर सेतुरामन 
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अकटटूबर िें म्वितीयक 
बाजार िें तेजी के 
बािजूद शेयरों की टेमडंग 

का िॉलयूि घट गया। अकटटूबर िें 
हर केत िें रोजाना औसत टेमडंग 
िॉलयूि मगरकर चार िहीने के 
मनचिे सतर 54,532 करोड़ रुपये 
(एनएसई ि बीएसई िें संयुकत रूप 
से) पर आ गया, जो िामसक आधार 
पर करीब 20 फीसदी की मगरािट 
दशा्षता है। िायदा एिं मिकलप िें भी 
रोजाना औसत कारोबार (एनएसई 
ि बीएसई िें) 147.4 िाख करोड़ 
रुपये रहा, जो िामसक आधार पर 4 
फीसदी कि है। िोटे तौर पर टेमडंग 
िॉलयूि िें तब उछाि आती है जब 
बाजारों िें तेजी होती है। हािांमक इस 
बार ऐसा देखने को नहीं मििा। 
मिशेरजों ने कहा मक हामिया तेजी 
ने कई टेडरों को चौंकाया है और 
उनिें से जयादातर बाहर रहकर 
इंतजार कर रहे हैं। 

नोिुिा ऑलटरनेमटि ऐंड 
किांमटटेमटि ररसच्ष के पिुख 
अमभिार पगाररया ने कहा, मपछिे 
दो हफते िें हिने मनफटी इंडेकस िें 
1,000 अंक यानी 6 फीसदी से 

जयादा की तेजी देखी है। हािांमक 
इशकिटी िें नकद कारोबार और 
डेररिेमटि िें भी कारोबार सुसत बना 
हुआ है। इस तेजी की िुखय िजह 
इंडेकस ि सटॉक फयूचस्ष िें मिदेशी 
पोट्टफोमियो मनिेशकों की तरफ से 
की गई शॉट्ट किररंग है। ऐसे सिय 
िें िैयशकतक मनिेशकों की शेणी िें 
मनिेशकों ने डेररिेमटि िें अपने 
आकािक दांि ( िॉनग) घटाया है। 
इस तेजी िें मकसी ने भी समकयता से 
भाग नहीं मिया। 

मपछिे 13 कारोबारी सतों िें से 
11 िें मनफटी ने बढ़ोतरी दज्ष की है। 
मिशेरजों ने कहा मक कई उमिीद कर 
रहे थे मक िैश्िक अिरोधों िसिन 
िुदा िें किजोरी, बॉनड पमतफि िें 

इजाफा और िंदी के डर के बीच 
बाजार मफसिेगा। हािांमक 
आशािाद यह है मक अिेररकी 
फेडरि ररजि्ष कि आकािकता के 
साथ बयाज दर बढ़ाएगा, इसने 
िैश्िक इशकिटी को मपछिे दो 
हफतों िें बढ़ाया है। 

मनफटी का आमखरी बंद सतर 
18,082 रहा, मजसने मपछिे एक 
िहीने िें 1,000 अंक यानी 5.8 
फीसदी की बढ़ोतरी दज्ष की है। 

इस बढ़त को सकारातिक 
एफपीआई मनिेश से सहारा मििा। 
मसतंबर िें 13,405 करोड़ रुपये 
की मबकिािी के बाद मपछिे िहीने 
एफपीआई ने 8,430 करोड़ रुपये 
के शेयर खरीदे। अिेररकी इशकिटी 

िें बढ़ोतरी इस उमिीद िें हुई मक 
केंदीय बैंक बयाज दरों की बढ़ोतरी 
के आमखरी दौर िें है और कचचे तेि 
की कीितों िें मगरािट से सूचकांकों 
को बढ़त दज्ष करने िें िदद मििी। 

बाजार के पमतभामगयों ने कहा मक 
सुसत टेमडंग गमतमिमधयों की एक 
िजह तयोहारी सीजन हो सकती है। 

5पैसा कैमपटि के सीईओ पकाश 
गगडानी ने कहा, सािानय तौर पर 
बाजार की गमतमिमधयां अकटटूबर िें 
सुसत रही कयोंमक बाजार कुछ मदन 
बंद रहे और टेडरों ने तयोहारी सीजन 
िें िोटे तौर पर काफी आकािक 
दांि नहीं िगाते। बाजारों िें तेजी के 
बािजूद राषटीय ि अंतरराषटीय सतर 
पर कोई सकारातिक खबर नहीं थी। 

हि अभी भी उचच िहंगाई और 
अनय आमथ्षक अिरोधों का सािना 
कर रहे हैं। ऐसी  शसथमत िें 
सिाभामिक तौर पर टेडर चौकस 
रहे। इसके अमतररकत मपछिे िहीने 
बाजारों की तेजी िाज्षकैप के 
चुमनंदा शेयरों तक सीमित थी। 
िेमकन अगर रफतार बरकरार रही तो 
हि वयापक आधाररत तेजी देख 
सकते हैं। कुछ मिशेरजों ने कहा, 
िॉलयूि िें मगरािट के बाद भी 
बाजार का चढ़ना बताता है मक टेडर 
इस बढ़त के मटके रहने को िेकर 
आ्िसत नहीं हैं। अभी जयादातर 
मि्िेरक िहंगे िूलयांकन के 
कारण देसी इशकिटी को िेकर 
सतक्क हैं। सेंसेकस एक साि आगे 
की आय के 23.4 गुने पीई पर 
कारोबार कर रहे हैं जबमक 10 साि 
का औसत 17.5 गुना है। 

सितंत बाजार मि्िेरक 
अंबरीश बामिगा ने कहा, िूलयांकन 
जयादा है और आय मिमशत रहे हैं। 
इन चीजों ने मनिेशकों  को सतक्क 
रुख अपनाने को पोतसामहत मकया 
है। इसके अमतररकत जब भी मनफटी 
18,000 के सतर पर आता है, 
मनिेशक इस सूचकांक िें और 
बढ़ोतरी को िेकर संशयिादी हो 
जाते हैं।

तेजी के बावजूद कारोबार घटा

घरेिू शेयर बाजारों िें मपछिे चार कारोबारी 
सतों से जारी तेजी बुधिार को थि गई और 
सेंसेकस 215.26 अंक मगरकर बंद हुआ। 
िैश्िक बाजारों के मििे-जुिे रुख के बीच 
दूरसंचार, ररयलटी और पौदोमगकी कंपमनयों के 
शेयरों िें मबकिािी से बाजार नीचे आया।  

कारोबाररयों के अनुसार, बयाज दरों को िेकर 
अिेररकी केंदीय बैंक फेडरि ररजि्ष की बैठक 
से पहिे मनिेशकों ने सतक्क रुख अपनाया तथा 
रुपये िें मगरािट ने भी मनिेशकों की धारणा को 
और पभामित मकया। सकारातिक शुरुआत के 

बािजूद 30 शेयरों पर आधाररत बीएसई सेंसेकस 
बढ़त को बनाए रखने िें मिफि रहा और 
215.26 अंक या 0.35 फीसदी मगरकर 
60,906.09 पर बंद हुआ।  

मनफटी भी 62.55 अंक या 0.34 फीसदी की 
मगरािट िेकर 18,082.85 पर आ गया। 
सेंसेकस की कंपमनयों िें भारती एयरटेि के शेयर 
िें सबसे अमधक 3.05 फीसदी की मगरािट आई। 
िारुमत, महंदुसतान यूमनिीिर, इनफोमसस, 
एचसीएि टेकनोिॉमजज, इंडसइंड बैंक और 
टाइटन भी मगरािट िें रह।े दूसरी तरफ सन फािा्ष, 

आईटीसी, टेक िमहंदा, डॉ रेडीज और ररिायंस 
इंडसटीज के शेयरों िें तेजी दज्ष की गई। 
मजयोमजत फाइनैंमशयि समि्षसेज के शोध पिुख 
मिनोद नायर ने कहा, ‘अिेररकी केंदीय बैंक के 
नीमतगत दरों को िेकर कुछ देर िें फैसिे के बीच 
घरेिू शेयर बाजार िें िुनाफािसूिी का रुख है। 
इस बीच, अिेररका के िजबूत रोजगार आंकड़ों 
ने देश िें िंदी की आशंकाओं को ठंडा मकया है।’ 
उनहोंने कहा, ‘शेयर बाजार का आगे का रुख 
अिेररकी केंदीय बैंक के मनणय्ष पर मनभ्षर 
करेगा।’ भारा

अदाणी समूह की कंपनी अदाणी टांसमिशन 
मिमिटेड का चािू मित्त िर्ष की मसतंबर मतिाही 
एकीकृत शुद्ध िाभ 32 फीसदी घटकर 194 करोड़ 
रुपये रह गया। कंपनी ने बुधिार को एक बयान िें 
इसकी जानकारी देते हुए कहा मक पमतकूि मिदेशी िुदा 
सिायोजन से कंपनी का िुनाफा पभामित हुआ। कंपनी 
ने कहा मक उसका एकीकृत शुद्ध िाभ सािाना आधार 
पर घटा है। कंपनी ने मपछिे मित्त िर्ष (2021-22) 
की जुिाई-मसतंबर मतिाही िें 289 करोड़ रुपये का 

एकीकृत शुद्ध िाभ अमज्षत मकया था। हािांमक, कंपनी 
की कुि आय आिोचय मतिाही िें बढ़कर 
3,376.57 करोड़ रुपये रही।  
 
महहंदा हॉहिडेज का शुद्ध िाभ घटा : िमहंदा 
हॉमिडेज ऐंड ररसॉर्ट्स इंमडया मिमिटेड 
(एिएचआरआईएि) का शुद्ध िाभ 30 मसतंबर, 
2022 को सिापत चािू मित्त िर्ष की दूसरी मतिाही िें 
30 फीसदी घटकर 41.39 करोड़ रुपये रह गया। भारा

अदाणी टासंमिशन का िुनाफा 32 फीसदी घटा 

सेंसेकस 215 अंक टूटकर 61,000 अंक से नीचे

नकदी बाजार में कारोबार अक ट्ूबर में करीब 20 फीसदी घ्ा क्योंकक तजेी न ेट्रेडरयों को चौंका्ा
घटता कारोबार 
nअक्टूबर में रोजाना औसत ट्रेडिगं 
वॉल्मू डगरकर चार महीन ेक ेडनचले 
सतर 54,532 करोड़ रुप् े(एनएसई 
व बीएसई) पर आ ग्ा 
nवा्दा एवं डवकलप में भी रोजाना 
औसत कारोबार (एनएसई व बीएसई 
में) 147.4 लाख करोड़ रुप् ेरहा, जो 
माडसक आधार पर 4 फीसदी कम है

NAVI AMC LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS ESSEL FINANCE AMC LIMITED)

Registered Office: 'AMR Tech Park', Ground Floor, Municipal/ Khata No 826/792/46/23/1/24/1,
Hongasandra Village Hosur Road Bangalore KA 560068 IN

Tel: 033 40185000; Fax: 033 40185010; Toll free no. 1800 103 8999,
Website: www.navimutualfund.com, Email: mf@navi.com

CIN: U65990WB2009PLC134537

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS,
READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

NOTICE (No. 17 of 2022-23)
HOSTING OF UNAUDITED HALF YEARLY FINANCIALS RESULTS:
NOTICE is hereby given to all unit holders of Navi Mutual Fund ('Fund') that in accordance with Regulation 59 
of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Circular No. CIR/IMD/DF/21/2012 dated 
September 13, 2012 and SEBI (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide Notification 
dated September 26, 2012, the Unaudited Half Yearly Financial Results of all the Scheme(s) of the Fund for 
the half year ended September 30, 2022, is hosted on the website of Navi AMC Limited (“the AMC”) viz. 
www.navimutualfund.com and on the website of AMFI viz. www.amfiindia.com in a user-friendly and 
downloadable format on October 31, 2022.

For Navi AMC Limited
(formerly Essel Finance AMC Limited)

 (Investment Manager to Navi Mutual Fund)
(formerly Essel Mutual Fund)

Place: Bengaluru Sd/-
Date:  October 31, 2022 Authorized Signatory
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சிறப்பு சார்பு நீதிமன்றம், 
திண்டுக்கல்
I.A.No.3/2022

M.A.C.O.P.No.675/2018
ஆறுமுகம்

-மனுதாரர்/காயம்பட்டவர்
காளிங்க தனெஜயன், த/ெப.பழனிச்சாமி, 
க .எண்.15 / 182 , A .V .R .P .S . , 
ெசன்னியப்பாநகர் , ஆைனமைல, 
ெபாள்ளாச்சி தாலுகா, ேகாயம்புத்தூர் 
மாவட்டம்.

-புேரா 2ம் எதிர்மனுதாரர்
அறிவிப்பு

இந்த நிர் மனுதாரர் கடந்த 1.5.2012ம் 
ேததி நைடெபற்ற வாகன விபத்தில் 
தனக்கு ஏற்பட்ட காயத்திற்காக, புேரா  
2ம் எதிர்மனுதாரராகிய தங்கள் மீது 
இழப்பீடு ேகாரி வழக்குத்தாக்கல் 
ெசய்யப்பட்டு, ேமற்படி மனுவில் 
திருத்தல் மனுத்தாக்கல் ெசய்து அது 
I.A.No.3/2022 என நம்பராகி அதில் 
தாங்கள் ஆஜராவதற்காக ேமற்படி மனு 
வருகின்ற 15.11.2022ம் ேததி வாய்தா 
ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் யாருக்ேகனும் 
ஆட்ேசபைண இருப்பின் ௸ ேததியில் 
காைல 10 .00 மணிக்கு ேமற்படி 
நீதிமன்றத்தில் தாங்கள் ேநரிேலா 
அல்லது வழக்கறிஞர் மூலமாக ஆஜராகி 
ஆட்ேசபைணைய ெதரிவித்துக் 
ெகாள்ள ேவண்டியது. தவறும்பட்சத்தில் 
௸ வழக்கில் மனுதாரருக்கு சாதகமாக 
தீர்மானிக்கப்படும் என்று இதன்மூலம் 
அறிவிக்கப்படுகின்றது.

L.கதிரவன் B.A.,B.L.,
அட்வேகட், ஒட்டன்சத்திரம்

சிறப்பு சார்பு நீதிமன்றம், 
திண்டுக்கல்
I.A.No.3/2022

M.A.C.O.P.No.675/2018
ஆறுமுகம்

-மனுதாரர்/காயம்பட்டவர்
ேகசவமூர்த்தி, த/ெப.ஆறுமுகம், 
க .எண்.1A , தண்ணீர்பந்தல், 
ேகாயம்புத்தூர்.

-1ம் எதிர்மனுதாரர்
அறிவிப்பு

இந்த நிர் மனுதாரர் கடந்த 1.5.2012ம் 
ேததி நைடெபற்ற வாகன விபத்தில் 
தனக்கு ஏற்பட்ட காயத்திற்காக, 
1ம் எதிர்மனுதாரராகிய தங்கள் மீது 
இழப்பீடு ேகாரி வழக்குத்தாக்கல் 
ெசய்யப்பட்டு, ேமற்படி மனுவில் 
திருத்தல் மனுத்தாக்கல் ெசய்து அது 
I.A.No.3/2022 என நம்பராகி அதில் 
தாங்கள் ஆஜராவதற்காக ேமற்படி மனு 
வருகின்ற 15.11.2022ம் ேததி வாய்தா 
ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் யாருக்ேகனும் 
ஆட்ேசபைண இருப்பின் ௸ 
ேததியில் காைல 10.00 மணிக்கு 
ேமற்படி நீதிமன்றத்தில் தாங்கள் 
ேநரிேலா அல்லது வழக்கறிஞர் 
மூலமாக ஆஜராகி ஆட்ேசபைணைய 
ெதரிவித்துக் ெகாள்ள ேவண்டியது. 
தவறும்பட்சத்தில் ௸ வழக்கில் 
மனுதாரருக்கு சாதகமாக 
தீர்மானிக்கப்படும் என்று இதன்மூலம் 
அறிவிக்கப்படுகின்றது.

L.கதிரவன் B.A.,B.L.,
அட்வேகட், ஒட்டன்சத்திரம்

மாவட்ட உரிைமயியல் 
நீதிமன்றம், உத்தமபாைளயம்

I.A.No.2/2021
in

O.S.No.178/2021
1.ஜான்பீட்டர், 2.ேடவிட்,
3.ெஜயக்குமார்

-மனுதார்கள்
-எதிரிைட-

1.A.சந்தானராஜன், த/ெப.அருளப்பன், 
க.எண்.42, கணபதிநகர், மணல் 
ேகாட்டம், ேகாயம்புத்தூர்.

-7ம் எதிர்மனுதார்
அறிவிப்பு

ேமற்படி மனுதார்கள் ேமற்படி 
I.A.No:2/2021 மனுவில் இைடக்கால 
தைட உத்தரவு பரிகாரம் ேகாரி 
மனு தாக்கல் ெசய்துள்ளார்கள். 
ேமற்படி மனுவானது ேமற்கண்ட 
நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக 25.11.2022ம் 
ேததி வாய்தா ஏற்பட்டுள்ளது. 
ஆட்ேசபைண ஏதும் இருப்பின் 
அன்ைறய தினம் காைல 10 .00 
மணிக்கு சமூகம் நீதிமன்றத்தில் 
ஆஜராகி ஆட்ேசபைண ெதரிவித்துக் 
ெகாள்ள ேவண்டியது. தவறும் 
பட்சம் தங்களுக்கு எதிராக 
ஒருதைலப்பட்சமாக உத்தரவு 
பிறப்பிக்கப்படும் என்பைத 
இதன் மூலம் ெதரிவித்துக் 
ெகாள்ளப்படுகிறது.

S.Alagumalai B.A.,B.L.,
Advocate, Uthamapalayam

மாவட்ட உரிைமயியல் 
நீதிமன்றம், உத்தமபாைளயம்

O.S.No.178/2021
1.ஜான்பீட்டர், 2.ேடவிட்,
3.ெஜயக்குமார்

-வாதிகள்
-எதிரிைட-

1.A.சந்தானராஜன், 
த/ெப.அருளப்பன், க.எண்.42, 
கணபதிநகர், மணல் ேகாட்டம், 
ேகாயம்புத்தூர்.

-7ம் பிரதிவாதி
அறிவிப்பு

ேமற்படி வாதிகள் ேமற்படி 
O.S .No : 178 /2021 வழக்கில் 
பாகப்பிரிவிைன பரிகாரம் ேகாரி  
வழக்கு தாக்கல் ெசய்துள்ளார்கள். 
ேமற்படி வழக்கானது ேமற்கண்ட 
நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக 25.11.2022ம் 
ேததி வாய்தா ஏற்பட்டுள்ளது. 
ஆட்ேசபைண ஏதும் இருப்பின் 
அன்ைறய தினம் காைல 10.00 
மணிக்கு சமூகம் நீதிமன்றத்தில் 
ஆஜராகி ஆட்ேசபைண 
ெதரிவித்துக் ெகாள்ள ேவண்டியது. 
தவறும் பட்சம் தங்களுக்கு எதிராக 
ஒருதைலப்பட்சமாக உத்தரவு 
பிறப்பிக்கப்படும் என்பைத 
இதன் மூலம் ெதரிவித்துக் 
ெகாள்ளப்படுகிறது.

S.Alagumalai B.A.,B.L.,
Advocate

Uthamapalayam

தனித்த இைசவு தீர்ப்பாயம்
மத்தியஸ்த நடுவம், ஈேராடு

S.SENGOTTAIYAN, B.SC., B.L.,
District Judge (Retd),
Sole Arbitrator/Arbitral Tribunal
No.5/1, Veterinary Hospital Road,
Erode-638 001.

A.C.P.No.204/2022
ஸ்ரீராம் சிட்டி யூனியன் 
ஃைபனான்ஸ் லிமிெடட், ன் பிரதிநிதி 
ெபாது அதிகார முகவர் திரு.A.ராம்குமார்

...மனுதாரர்
R4. Mrs.Hemalatha.S, W/o. Shabarai, 
4/4, Kallampalayam Bhai Kalambiya, 
Ranganathapuram, Mettupalayam 
Taluk, Coimbatore, Tamilnadu- 641602.

...எதிர்மனுதாரர்
ெபாது அறிவிப்பு

ஆகிய தங்களுக்கு 24.09.2022 ேததி 
அன்று அனுப்பிய சம்மன் சார்பாக 
தாங்கள் ஆஜராகாத  காரணத்தினால் 
மற்ெறாரு வாய்ப்பாக ேமேல கூறிய 
மனுவில் தனித்த இைசவு தீர்ப்பாயம் 
முன்பாக 26.11.2022 அன்று காைல 10.30 
மணிக்கு வாய்தா ேபாடப்பட்டுள்ளது. 
அந்த ேததியில் எதிர்மனுதாரர் ஆகிய 
நீங்கள் ேநரிேலா அல்லது வழக்கறிஞர் 
மூலமாகேவா ஆஜராகி தங்களுைடய 
ஆட்ேசபைணகைள தனித்த இைசவு 
தீர்வாளர் முன்பாக தாக்கல் ெசய்து 
ெகாள்ள ேவண்டியது என்றும் அவ்வாறு 
அந்த ேததியில் வரத்தவறினால் வழக்கில் 
உங்களுைடய தரப்பில் ஆட்ேசபைணகள் 
எதுவும் இல்ைலெயன்று கருதி தகுந்த 
உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் என்பது இதன் 
மூலம் ெதரிவிக்கப்படுகிறது.

-ேகார்ட்டார் உத்தரவுப்படி-
 ஸ்ரீீராம் சிட்டி யூனியன் ைபனான்ஸ் 

லிமிெடட், ஈேராடு-638 001.

தனித்த இைசவு தீர்ப்பாயம்
மத்தியஸ்த நடுவம், ஈேராடு

S.SENGOTTAIYAN, B.SC., B.L.,
District Judge (Retd),
Sole Arbitrator/Arbitral Tribunal
No.5/1, Veterinary Hospital Road,
Erode-638 001.

A.C.P.No.203/2022
ஸ்ரீராம் சிட்டி யூனியன் 
ஃைபனான்ஸ் லிமிெடட், ன் பிரதிநிதி ெபாது அதிகார 
முகவர் திரு.A.ராம்குமார்

...மனுதாரர்
R1. Mrs.Haseena.Y, D/o. Yakketheli, Sre-
evasapuram, Tirupur, Tiruppur, Coimbatore, 
Tamilnadu-641654. 
R2. Mr.Liyakath Ali.N, S/o. Nainar, Sre-
evasapuram, Tirupur, Tiruppur, Coimbatore, 
Tamilnadu-641654.
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...எதிர்மனுதாரர்கள்
ெபாது அறிவிப்பு

ஆகிய தங்களுக்கு 24.09.2022 ேததி அன்று அனுப்பிய 
சம்மன் சார்பாக தாங்கள் ஆஜராகாத  காரணத்தினால் 
மற்ெறாரு வாய்ப்பாக ேமேல கூறிய மனுவில் தனித்த 
இைசவு தீர்ப்பாயம் முன்பாக 26.11.2022 அன்று காைல 
10.30 மணிக்கு வாய்தா ேபாடப்பட்டுள்ளது. அந்த 
ேததியில் எதிர்மனுதாரர் ஆகிய நீங்கள் ேநரிேலா அல்லது 
வழக்கறிஞர் மூலமாகேவா ஆஜராகி தங்களுைடய 
ஆட்ேசபைணகைள தனித்த இைசவு தீர்வாளர் முன்பாக 
தாக்கல் ெசய்து ெகாள்ள ேவண்டியது என்றும் அவ்வாறு 
அந்த ேததியில் வரத்தவறினால் வழக்கில் உங்களுைடய 
தரப்பில் ஆட்ேசபைணகள் எதுவும் இல்ைலெயன்று கருதி 
தகுந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் என்பது இதன் மூலம் 
ெதரிவிக்கப்படுகிறது.

-ேகார்ட்டார் உத்தரவுப்படி-
 ஸ்ரீீராம் சிட்டி யூனியன் ைபனான்ஸ் லிமிெடட், 

ஈேராடு-638 001.

 Maalai Malar  Coimbatore  2-11-2022  

ேகாைவ,நவ.2-
ேகாைவ காட்டூைர 

ேசர்ந்த 42 வயது ெபண். 
இவருக்கு திருமணமாகி 
கணவர் மற்றும் குழந்ைதகள் 
உள்ளனர். 

கள்ளக்காதல்
இந்த நிைலயில் 

ெபண்ணுக்கு கடந்த 7 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மது 
மற்றும் புைகப்பிடிக்கும் 
பழக்கம் ஏற்பட்டது. இதன் 
பின்னர் அவருக்கு வாலிபர் 
ஒருவருடன் கள்ளத் 
ெதாடர்பு ஏற்பட்டது. 

கணவர் வீட்டில் இல்லாத 
ேநரத்தில் ெபண் வாலிபைர 
வீட்டிற்கு அைழத்து மது 
ேபாைதயில் உல்லாசமாக 
இருந்து வந்தார் .இந்த 
கள்ளக்காதல் விவகாரம் 
அக்கம் பக்கத்தினர் 
மூலமாக இளம்ெபண்ணின் 
கணவருக்கு ெதரிய வந்தது. 
அவர் தனது மைனவிைய 
கண்டித்தார் . இதனால் 
கணவன்-மைனவிக்கு 
இைடேய அடிக்கடி தகராறு 
ஏற்பட்டது. 

சம்பவத்தன்று வீட்டில் 
இருந்த ெபண் மது குடித்தார். 
அப்ேபாது அவரது கணவர் 
வீட்டிற்கு வந்தார். அவர் 
தனது மைனவி மது 
குடிப்பைத பார்த்து ஆத்திரம் 
அைடந்து தகராறு ெசய்தார். 
அப்ேபாது 2 ேபருக்கும் 

ேகாைவயில்

வாலிபருடன் மது ேபாைதயில் 
உல்லாசமாக இருந்த ெபண்
கணவர் கண்டித்ததால் தற்ெகாைல

இைடேய வாக்குவாதம் 
ஏற்பட்டது. இதைனயடுத்து 
இளம்ெபண்ணின் கணவர் 
ே க ா பி த் து க் ெக ா ண் டு 
ெவளிேய ெசன்றார். 

இதன்காரணமாக மன 
ேவதைன அைடந்த ெபண் 
வாழ்க்ைகயில் விரக்தி 
அைடந்து தூக்கு ேபாட்டு 
தற்ெகாைல ெசய்து 
ெகாண்டார். ெவளிேய 
ெசன்று விட்டு வீட்டிற்கு 
திரும்பிய கணவர் கதைவ 
தட்டினார். அப்ேபாது கதவு 
உள்பக்கமாக பூட்டப்பட்டு 
இருந்தது. இதனால் சந்ேதகம் 
அைடந்த அவர் ஜன்னல் 
வழியாக எட்டிப்பார்த்தார். 

அதிர்ச்சி
வீட்டிற்குள் தனது 

மைனவி தூக்கில் பிணமாக 
ெதாங்குவது கண்டு 
அ தி ர் ச் சி ய ை ட ந் த ா ர் . 
பின்னர் இது குறித்து 
காட்டூர் ேபாலீசாருக்கு 
தகவல் ெதரிவித்தார் . 
உடனடியாக ேபாலீசார் 
சம்பவஇடத்துக்கு விைரந்து 
ெசன்று கதைவ உைடத்து 
உள்ேள ெசன்றனர். 

பின்னர் தற்ெகாைல 
ெசய்து ெகாண்ட ெபண்ணின் 
உடைல மீட்டு ேகாைவ 
அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு பிேரத 
பரிேசாதைனக்கு அனுப்பி 
ைவத்து விசாரைண நடத்தி 
வருகிறார்கள். 

திருப்பூர் நீட் ேதர்வு பயிற்சி ைமயத்தில்

3-வது மாடியில் இருந்து குதித்த 
மாணவி சிகிச்ைச பலனின்றி பலி
காதலனிடம் ேபாலீசார் விசாரைண  

மாணவி ஆனந்தி மாடியில் இருந்து குதித்த கட்டிடம். தற்ெகாைல ெசய்த மாணவி ஆனந்தி.

திருப்–பூர்,நவ.2-
திருப்–பூர் மாவட்–டம் காங்–

க–யம் ரங்–கம்–பா–ைள–யத்ைத 
ேசர்ந் –த –வர் மணி–கண்–டன் 
(வயது 48). இவரது  மகள் 
ஆனந்தி (18 ) .  பிளஸ்-2 
முடித்த இவர்  திருப் –பூர் 
பைழய பஸ் நிைல–யம் அருேக 
உள்ள தனி–யார் ேபாட்–டித்–
ேதர்வு பயிற்சி ைமயத்–தில் 
‘நீட்’ ேதர்வு பயிற்சி வகுப்–பில் 
ேசர்ந்து படித்து  வந்தார்.

தற்ெகாைல முயற்சி 
ேநற்று மாைல மணி–கண்–

டன், ஆனந்தி படிக்–கும் நீட் 
ேதர்வு பயிற்சி ைமயத்–துக்கு 
ெசன்று தனது மகைள வீட்–
டுக்கு அைழத்–து  ெசல்–வ–தற்–
காக காத்–தி–ருந்–தார். 3 மாடி–
கைள ெகாண்ட கட்–டி–டத்–
தில் 2-வது மாடி–யில் நீட் 
பயிற்சி ைமயம் ெசயல்–பட்டு 
வரு–கிறது. பயிற்சி வகுப்பு 
முடிந்து கழி–வ–ைறக்கு ெசல்–வ–
தாக கூறிச்–ெசன்ற ஆனந்தி 
திடீ–ெரன்று 3-வது மாடிக்கு 
ெசன்று அங்–கி –ருந்து கீேழ 
குதித்–தார்.

சாைலயில்  விழுந் –த –
தில் அவ–ருக்கு தைலயில் 
அடிப்பட்டு ரத்–தம் ெகாட்–டி–
யது. இைத பார்த்து அதிர்ச்சி 
யைடந்த  மணி–கண்–டன் 
உடனடியாக  கீேழ ஓடிச்–
ெசன்று மகைள காப்பாற்ற 

மு ய ன் ற ா ர் . 
ே ம லு ம் 
ெபாதுமக்கள் 
உ த – வி – யு – ட ன் 
ஆ ம் – பு – ல ன் சு 
மூல–மாக திருப்–
பூர் அரசு 
ஆஸ்–பத்–தி–ரிக்கு 
மகைள அைழத்–
துச் ெசன்–றார். 
அங்கு அவ–
ருக்கு முத–லு–தவி 
சிகிச்ைச அளிக்–
கப்–பட்–டது. 

 ஆனந்திக்கு 
பின்–தைல மற்–

றும் இடுப்பு பகு–தி–யில்  பலத்த 
காயம் ஏற்–பட்–டு இருந்ததால் 
ேமல்–சி–கிச்–ைசக்–காக ேகாைவ 
அரசு மருத்–து–வக்–கல்–லூரி 
மருத்–து–வ–ம–ைனக்கு அனுப்பி 
ைவத்–த–னர். 

அங்கு அவ–ருக்கு தீவிர 
சிகிச்ைச அளிக் –கப் –ப –ட்டு 
வந்தது.  ஆனால்  சிகிச்ைச 
பலனின்றி இன்று அதிகாைல 
ஆனந்தி உயிரிழந்தார்.

இந்த சம்–ப –வம் குறித்து 
திருப்பூர் ெதற்கு   ேபாலீஸ் 
உதவி கமி–ஷ–னர் கார்த்–தி–ேக–
யன், ெதற்கு ேபாலீஸ் இன்ஸ்–
ெபக்–டர் பிச்–ைசயா ஆகி–ேயார்  
விசாரைண நடத்தினர்.

மாணவருடன்
 காதல் 

முதல்–கட்ட விசா–ர–ைண–
யில், மாண–வி ஆனந்தியும், 
திருப்பூரில் உள்ள 
கல்லூரியில் படித்து வரும் 
மாணவர் ஒருவரும் காதலித்து 
வந்துள்ளனர்.  ேநற்று காைல 
ஆனந்திைய பார்க்க கல்லூரி 
மாணவர் நீட் பயிற்சி 
ைமயத்திற்கு ெசன்றுள்ளார்.  
அப்ேபாது அவைர நீட் 
பயிற்சி ைமயத்தில் பயின்று 
வரும் மற்ற மாணவர்கள் 
கண்டித்துள்ளனர். ேமலும் 
இது பற்றி ஆனந்தியின் 
தந்ைத மணிகண்டனுக்கும்  
தகவல் ெதரிவித்துள்ளனர். 

தந்ைத கண்டிப்பு
இ ை த ய டு த் து 

மாைல ஆனந்திைய 
அைழத்து ெசல்வதற்காக  
மணிகண்டன் நீட் பயிற்சி 
ைமயத்திற்கு  வந்துள்ளார். 
அப்ேபாது ஆனந்திக்கு 
பல்ேவறு அறிவுைரகைள 
கூறியுள்ளார். இந்தநிைலயில் 
காதல் விவகாரம் 
ெவளிேய ெதரிந்ததால் 
அவமானமைடந்த ஆனந்தி 
3-வது மாடியில் இருந்து 
குதித்து தற்ெகாைல 
ெசய்துள்ளது ேபாலீசார் 

வி ச ா ர ை ண யி ல் 
ெ த ரி ய வ ந் து ள் ள து . 
ெதாடர்ந்து இந்த சம்பவம் 
குறித்து ேபாலீசார் விசாரைண 
நடத்தி  வருகின்றனர். 
ஆனந்திைய காதலித்து வந்த 
கல்லூரி மாணவரிடமும் 
ேபாலீசார் விசாரைண 
நடத்தி வருகின்றனர். 

 காதல்  விவகாரத்தில்  நீட் 
பயிற்சி மாணவி  தற்ெகாைல 
ெசய்து ெகாண்ட சம்பவம்  
ெபாதுமக்கள் மத்தியில் 
ேசாகத்ைத ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

ெபாள்ளாச்சி அருேக

தண்ணீர் ெதாட்டியில் தவறி 
விழுந்து ெபண் பலி

ேகாைவ, நவ.2-
ெபாள்ளாச்சிைய அடுத்த 

ே க ா ட் டூ ை ர 
ே ச ர் ந் த வ ர் 
த ங் க ே வ ல் . 
இவரது மைனவி 
ெசல்வநாயகம் 
(வயது 52 ) .
இவர்களது மகன்  
ெசந்தில்குமார் 
( 3 2 ) . ெ ச ல் வ 
நாயகம் ேநற்று 
வீட்டின் முன்பு 
நின்று துணி 
கைள துைவத்து 
ெ க ா ண் டு 
இ ரு ந் த ா ர் . 
அ ப் ேப ா து 
திடீெரன அவர் 
மயங்கி அருகில் 
இருந்த நிலத்தடி 
த ண் ணீ ர் 
ெ த ா ட் டி யி ல் 
தவறி விழுந்தார்.

வீட்டிற்குள் 
இ ரு ந் த 
அவரது மகன் 
ெசந்தில்குமார் 
ஏேதா சத்தம் 
வருவைத ேகட்டு 
ெவளிேய வந்து 
ப ா ர் த் த ா ர் . 
அ ப் ேப ா து 
அவரது தாயார் 
தண்ணீர் ெதா 
ட்டி யில் விழுந்து 
தத்தளிப்பைத 
கண்டு அதிர்ச்சி 
அைடந்தார்.

உ ட ே ன 
அவர் தண்ணீர் 
ெ த ா ட் டி யி ல் 
இருந்து ெசல்வ 
ந ா ய க த் ைத 
மீ ட் ட ா ர் .  
பி ன் ன ர் 
ஆம்புலன்சுக்கு 

தகவல் ெதரிவித்தார் . 
ஆம்புலன்சில் வந்த டாக்டர் 
ெசல்வநாயகத்ைத பரிேசாதைன 

ெசய்து பார்த்தார் . அவர் 
ெசல்வநாயகம் ஏற்கனேவ 
இறந்து விட்டதாக ெதரிவித்தார். 
இதுகுறித்து ேகாட்டூர் 
ேபாலீசாருக்கு தகவல் 
ெதரிவிக்கப்பட்டது. ேபாலீசார் 
சம்பவ இடத்துக்கு வந்து 
ெசல்வநாயகத்தின் உடைல 
மீட்டு பிேரத பரிேசாதைனக்கு 
ேகாட்டூர் அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு 
அனுப்பி ைவத்தனர்.

III Assistant Sub Judge
Coimbatore.

அ.வ.எண்.985/2021-ன் வாய்தா அறிவிப்பு-
சம்பந்தமாக

To
ICICI Bank, Erode branch, 
Rep by its branch manager,
Erode.

...Plaintiff
-Vs-

1) Supreme Readywear,
Door No:317, oopanakara street,
Opp karur vysya bank,
Coimbatore-641 001.
2) M.P. Moosa,
(partner: Supreme Readywear)
Door No:40A Thendral Nagar,
Veerakeralam, 
Coimbatore-641 007.
3) A. Laila Moosa
(Partner: Supreme Readywear)
Door No: 40A Thendral Nagar,
Veerakeralam,
Coimbatore-641 007.

...Defendants.
அம்ைமயீர், 
எங்களது கட்சிக்காரரான ஈேராடு மாவட்டம், 
ஈேராடு வட்டம், காந்திஜி ேராட்டில் இயங்கிவரும் 
ICICI வங்கி லிட், அதற்காக அதன் கிைள 
ேமலாளர் K. பூங்காவனம், தங்களது வங்கிக்கு 
வரேவண்டிய ெதாைகயைய வசூல் ெசய்து தரக் 
ேகாரி ஒரு வழக்கிைன உங்கள் மீது தாக்கல் 
ெசய்துள்ளார்.  ைஷ தாவா வரும் 14.11.2022 ேததி 
காைல 10.00 மணிக்கு சமூகம் நீதிமன்றத்தில் 
தங்கள் ஆஜராக உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது.  
எனேவ ைஷ தாவாவிைனப் ெபாறுத்து 
உங்களுக்கு ஏதாவது ஆட்ேசபைண இருப்பின் 
நீங்கள் ேநரடியாகேவா, உங்களது வழக்கறிஞர் 
மூலமாகேவா 14.11.2022ம் ேததியன்று, சமூகம் 
நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி உங்களது ஆட்ேசபைண 
கைள ெதரிவித்துக் ெகாள்ளேவண்டியது, 
இல்ைலெயனில் ைஷ மனு ஒருதைலப்பட்சமாக 
அனுமதிக்கப்படும் என்பைதயும் இதன் மூலம் 
அறியவும்.

/நீதிமன்ற உத்திரவுப்படி/
U. KANNAN, B.Com.,B.L.,

ADVOCATE, ERODE-638 011.

ேகாைவ,நவ.2-
ேகாைவ சிட்ேகா அருேக உள்ள காந்திநகைர ேசர்ந்தவர் 

அந்ேதாணி நிக்சன் (வயது 26). டிைரவர். இவருக்கு கடந்த 4 
வருடங்களுக்கு முன்பு கமலக்கண்ணன் (26) என்பவருடன் 
நட்பு ஏற்பட்டது. 2 ேபரும் நண்பர்களாக பழகி வந்தனர்.
சம்பவத்தன்று அந்ேதாணி நிக்சன் தனது நண்பர் குணசீலன் 
என்பவருடன் குறிச்சி பஸ் நிறுத்தத்தில் நின்று ெகாண்டு 
இருந்தார். அப்ேபாது அங்கு வந்த கமலக்கண்ணன் மது 
குடிக்க ரூ.200 பணம் ெகாடுக்கும்படி ேகட்டார். ஆனால் 
அவர் பணம் ெகாடுக்க மறுத்து விட்டார். இதில் ஆத்திரம் 
அைடந்த கமலக்கண்ணன் தான் மைறத்து ைவத்து இருந்த 
கத்திைய எடுத்து அந்ேதாணி நிக்சன் முகத்தில் குத்தினார். 
பின்னர் அங்கு இருந்து தப்பிச் ெசன்றார். கத்திக்குத்தில் 
காயம் அைடந்து உயிருக்கு ேபாராடிய அவைர அக்கம் 
பக்கத்தினர் மீட்டு ஆஸ்பத்திரியில் ேசர்த்தனர். இது குறித்து 
ேபாத்தனூர் ேபாலீசார் வழக்குப்பதிவு ெசய்து விசாரைண 
நடத்தி வருகிறார்கள்.   

மது குடிக்க பணம் ெகாடுக்க மறுத்த

நண்பைன கத்தியால் குத்திய வாலிபர்

அருள்மிகு சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்ேகாயில், 
மருதமைல. ெதாைலேபசி எண்.0422 2422490

முதன்முைற ஏலத்திற்கான அறிவிப்பு
(உரிம காலம் 17.11.2022 முதல் 16.11.2023 முடிய ஓராண்டிற்கு மட்டும்)

ந.க.எண்.442/2022/அ4 நாள்: 31-10-2022
ேகாைவ மாவட்டம், ேபரூர் வட்டம், மருதமைல, அருள்மிகு சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்ேகாயிலின் 

உபேகாயிலான வடவள்ளி அருள்மிகு கரிவரதராஜப்ெபருமாள் திருக்ேகாயிலுக்குச் ெசாந்தமான 
க.ச.எண்.62-ல் உள்ள புன்ெசய் நிலத்தில் 9.00 ஏக்கர் விஸ்தீரணமுள்ள நிலம், முதன்முைறயாக ஒரு 
வருடத்திற்கு ெபாது ஏலத்தில் விடுவதற்கு வருகிற 16.11.2022-ம் ேததி முற்பகல் 11.00 மணிக்கு 
திருக்ேகாயில் ஆதிமூலஸ்தானம் முன்மண்டபத்தில் ேபரூர், அருள்மிகு பட்டீஸ்வரசுவாமி திருக்ேகாயில் 
உதவி ஆைணயர்/ெசயல் அலுவலர் முன்னிைலயில் நைடெபற உள்ளது. ேமற்படி முதன்முைற ெபாது 
ஏலத்திற்கு ைவப்புத்ெதாைகயான ரூ.10,000/-க்கான வைரேவாைல “துைண ஆைணயர்/ெசயல் 
அலுவலர், அருள்மிகு சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்ேகாயில், மருதமைல” என்ற ெபயரில் ெசலுத்தி 
கலந்து ெகாள்ளலாம். ேமற்படி நிலத்திைன விவசாயத்திற்காக மட்டுேம உபேயாகப்படுத்த ேவண்டும்.

(ஓம்) ெச.வ. ஹர்சினி, பி.எஸ்.சி.,பி.எல்.,
துைண ஆைணயர் / ெசயல் அலுவலர்

(ஓம்) திரு. அ.தி.பரஞ்ேஜாதி, எம்.காம்.,பி.எல்.,
இைண ஆைணயர் / தக்கார்

இங்ஙனம்

மாண்பைம உரிைமயியல் மற்றும் 
குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம், 

மதுக்கைர
O.S. No.28 of 2022

M. ரேமஷ்
...வாதி

எதிர்
1. வட்டாட்சியர், மதுக்கைர
2. மாவட்ட ஆட்சியர், ேகாைவ.

...பிரதிவாதிகள்
ெபாது அறிவிப்பு

ேமற்படி வாதி தன்ைன, 
31.10.1984ல் ஒத்தக்கால் மண்டபம் 
வழி, அரிசிபாைளயம் கிராமம், 
ெதாப்பம்பாைளயம், பிரகாசம் 
நகர், கதவு எண்.2/238-ல் இறந்து 
ேபான மருதப்பகவுண்டர் (எ ) 
மருதகவுண்டரின் மகன் சைடயப்ப 
கவுண்டரின் வாரிசு என அறிவிக்க 
ேகாரி தாக்கல் ெசய்துள்ள ேமற்படி 
வழக்கு 22.11.2022 அன்று வாய்தா 
ேபாடப்பட்டுள்ளது. ஆட்ேசபைன 
ஏதும் உள்ளவர்கள் வக்கீல் மூலேமா, 
ேநரடியாகேவா 22.11.2022-ல் அன்று 
காைல 10.30 மணிக்கு நீதிமன்றத்தில் 
ஆஜராகி ெதரிவித்துக் 
ெகாள்ளலாம். இல்ைலெயனில் 
தாவா சட்டப்படி தீர்ப்பாகும் என்று 
அறிவிக்கப்படுகிறது.

R.புருேஷாத்தமன், B.A.,B.L.,
வழக்கறிஞர்,  
ேகாயம்புத்தூர்.


