
Registered Office: 

H.No, 8-2-293/82/J/B-60, 

¢ TEADFAST Journalist Colony, Jubilee Hills, 

Hyderabad — 500033, Telangana 
Corporation Limited Phone No : +91 40 23559550 

E-mail: steadfastcorp@gmail.com 

CIN: L74999TG1995PLC037139 

www.steadfastcorp.in 
  

Date: 06.09.2021 

To, 

Head-Listing & Compliance 

Metropolitan Stock Exchange of India Limited (MSED), 

Vibgyor Towers, 4" Floor, Plot No. C 62, G-Block, 

Opp. Trident Hotel, BandraKurla Complex, 

Bandra (E), 

Mumbai-400 098 

Dear Sir/Madam, 

SUB: NEWSPAPER ADVERTISEMENT — 26" ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH 

‘VIDEO CONFERENCING ("VC")/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM") FACILITY. 

REF: ISIN: INE089B01013 & SYMBOL: STEADFAST 

We enclose herewith the copies of newspaper advertisement published on 05.09.2021 in Financial 

Express and Nava Telangana, in compliance with MCA Circular, intimating that the (i) 26" Annual 

General Meeting to be held on September 30, 2021 at 2:00 PM, through Video Conferencing/ Other 

Audio Visual Means, (ii) Closure of Register of Members and (iii) remote e- voting and other 

information. 

We request you to kindly take the above on record. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For Steadfast Corporation Limited 

Ro Cet rh Pew 

B. Srinivasarao 

Company Secretary & 

Compliance Officer 

  

Enclosed: as above



���� ������

������������������������ ������� ��������� �� ����

������
��� ���� ������ ������� ������� �� ��� ������� ���� �� ���� �� ����� �� �� ����

���������� ����� �� ���������������� �������� �������� ������ ���� ������������
������������������� �� �������� ��� �������� ��� ��� �� ��� ������� ������
����� ���� ���������� �� ���� ������ ����� ���� ��� ������ ������ ��� ���������
������������� �� ������� ��� ����� �������� ����� ���� ������ ������ ����
���� ���������� ���� �� ���� ���������� ���� ���� ���� ����������

�������� �� ��� ���������� �� ���������� �� �� ���� ������ ������������ �����
������� ��� �� ��� ��������� ���� ����� ���� ���� ���� �� �� ��� ���������
����������� ������������������ ������ ���� ������� ������� �������� �� �����
������ �� �� ���� ���������� ���� ��� ���� ����� ����� �������������� ������� ��
������ ������� �������� �� ���� �� ��� ��� ����������� �� ��� ���� ��� ������
���� ���� �� ���� ���������� ���� �� ���� �� �� ���� ���������� ����� ��� ��
������ ��������� ��� ���� ���� �� ��� ������� �� ���� �� ��� ��� ������ ��� ��
��������� ��������������������

�� ����� �� ��� ������

��� ������� ������� �������

����
����������� ����������

����� � ��������� �������� ��������
���� � ��� �������������� ���� ��������

������� ������� �������
���� ������������ �������� �������� ������ ���� ������������ �������������������

���������� ����� ��� ��� ���������������������

������ �� ��� ������������ ��������� ����� ����

������ ������� ������� �� �� ���� ������� �����
������������ ���������� ����� ������ ����� ������
�� ������������ ��� ���� ���� ��� ���� ������ ������� ������� ����� �� ���

������� �� ��� �������� ������� ����� ��������� ���� �� ���� �� ��������� ��
���������� ���� �� ����� ���� ��� ������� ����� ������������ ������ � �����
����� ������ ����� �������� �� �������� ��� �������� ���� �� �� ��� ��� �� ���
������ �� ��� ����

�� �� ���� �� ��� �������� ��������� ��� �������� �� ��������� ������� ������� ���
���� ��� �������� ����� ��� �� ���� ���� �������� ���� ��������� ����� ����� ��
���� ��� ����� ��� ����� ��� ������� �������� ��� ������ ����� ������� ���
���� ������ �� �������� �� ��������� ������� ����� ������������� �������� �� ��
���� ����������� ��������� ��������� ��� ��� ������� �� �� ����� �������
��� �������� �������� �� ��� ������� �� � ������ ������ �� ���������� ����
��� ��� ���������� ���������� �� ��� ��������� ���� ���� ����� ����� ��� ���
���������� ��� �������� ����� �� ����� �������� ����������� ��� ����������
������������� ������������ ���� ������ ������� �������������� ��� ���� ��� ��
��� ������� ���� �� ���� ������� �� � �����

�� �� ���������� ���� ��� �������������� ��� ��������� ��� ���� �������� ����� ��
���� ���� ��� ����� ������� ��� ����� ��� ������ �� ������ ��� ��� ����������
��� ������������ ��������� ���������� ��� ��� ��������� ���� �������� ����� ����
������� ������� ��������� ������ ��� ����� ��������� �������� �� �� ��������
����� �� ����� ������ ������ �������� ���� �� ���� ���� �� ���������� ���� ��
����� ������� ����� ����� ��� ��� ���������� ���� ��� ��������� � ��������
����� ����� �� ��� ������� �� ������������� ��� ������ �� ������ ���������
������ ���� ���� �� ��������� �� ��� ������� �� ��� ������� ��
�������������������� ������� �� �������� �������� ���� ���� ��� ��� �� ���
������� �� ���������������������� ��� �������� �� ��� ����� ��������� ����
�������� ����� �������� �� ����� ������� �� ���������������� ��� ��� �������
�� �����������������

�� ��� ������� ��� ������ ��� ����������� �� ��� ��� ������� �� � ���� ��������
����� ��� ������������ ��� ������� ��� ��� ��� ������ �� ������������� �� ���
������ �������� �� ������� ��� ���� ������� ��� �������� �������� ������ ������
��� ��� ��� �������� �� ��� ������� ������� ��������� ��� ��� ������� �� �
���� ����� �� �������� ��� ��� ������� �� ������ ����� ������� ��� �� ��� ����

�� ��� �������� �� ������� ����� �� � ������ ����� �� ���������� ������ ������
������� ��������� �� ���� �� ������ ������ ��� ��� ���� �� �������� �� ������
�������� ��������� ��� ������ �� �������� �� ��� ������ �� ��� ����

�� �� ���� ������ �� �� ������� ���������� ���� ��� ������� � ��� � �������������
����� ������� ��� �������� ��� ����� ���� �� ���� ���������� ������ ��� ��� ����
����� ����������� ��� ���� �� ���� ��� ��������� ��� ��� ������� ��������

�� �� ���� �� � ������ ����� ������ ������� �� ��� ���������� � ������� ���� ���
������� � ��� � ���������� ��������������� ������ ������ ��� ��������� ����� ��
�������� ���� ����� ������������

�� ������� ������� ������ �� �������� ���� ��� ��� ���� ��� ���������� �
������� ����� ����� ������� ���� ��� ������� ��� ��������� �� �������� �
������ ��� ���� �� ������� �� ��� ��������� ���� �������� �������� ����
���� ���� ������� �� ����� ������ ��� ��������� � ������������� ���� �� ���
���� �� �������������������������

�� ������� ������� ������ �� �������������� ���� ��� ���� ��� ����������
����� ������ ��������� ���� ����� ���������� �������������� ����� ��� ���������
�� �������� � ������ ����� ����� ��������� ���� ��� ��� ���� ���� ����
�������� ����� ����� ���������

�� ����� ��� ������������� ��� ��� ���� ������� ���� �������� ����� ����������� ��
���� ���������� ����� ��������

�� ������� ������� ������ �� �������������� ���� ��� ��������� �� �������� ���
������� ���������� �� ����� ���� �������� ��� ��������� ����� ����������
������������ ����� �� ��������� ������ �� �������� ����� ���� �� ����� ��� ����
��� ��� �� ��� ������� �� ���� ��� ���� ������� �������� �� ��� ��� ����
������������� ������� �� ��� ������� � ���� ���������� �������� ������� �������
������ �� �������� ���� ��� ��������� �� �������� ��� ���� ������� �� ����� ���
��������

��� �������� �������
����� ������� ������� ������ ������ � �������� ���� ��� ���
����� �������� ����� ������� ��������� ���������������
������� ���������� ��������� ��������������������������� �����
������������������� ��� ��� ���������������������
���� �� �� ���� ���� � ������ � ��������������������������������� �

��� ��� �������� �������
����

������ �����
������� ���������

����� � ���������
���� � �� ���������� ����

������ �� ������ ����� ����� ����������������� ����������������� �� ��������������� ���
����������� �� �������� �������� ���� ���� ��� �� ����� ��� �� �������� �� ������
��������� ����� ������� �� ���� ���� ���� ���� � �� ��� �������� �������� �������������
������ ����� � ������ ������� ��� ������ �� ��� ���������� ��� ������ �����������
������� ���� ���� �� ����� ��� ������������ �� ���� ���� ��� ���� �� ������� �� ���� �������
��� ��������� ������ ������ �� ����� ��� ������� ������ �� ������ ����� �� ��� ���������
��� ��� ������ �� ������� ���� ��� ����������� ��� ����� ���������� �� ��� ��������
��������� ������ ����� �� �������� �� ����� ��������� �� ��� ����� ������� ����� �� ���
������� ������������ � �� ��� ������� �� ��� �����������
����������� �� ���������� ��� ��� ������ �� ������� �� ������ ��������� ��� �� ���� ���� ���
�������� ��� ��� �������� ���� ��� �������� ���� �� ������� �� ��� ������ �� ��� ����� ����
�� ����� ��� �� ������ ��� �������� ��������

���������� ������ ����������

����� ���� �� �����
����� ���� ������� ����������� ���������� ���������

����� ���� ���� ��� ��� ���� ��������� ���������

���� ���� ��������
���� ����� ����������
����� ������� ������
����� ���������� �����
���������� ���������
����������� � ����
������� �������� ����
����������� �������
������ ����� ����������
����� ���������� ���������

��������������
�� ��

���������� �
���������

������� ���
��������
�������

��� ��� �����
��������������

�� ��
�����������

��� ���� ���� ��� ������ ����� ������ ��� ��
����� ����������� ������ ������ ��
������ �������� �������� ��� ���������
������� ���������� ���� � �������
������������ ��������� ��������� ����
���� �������� ���� ����� �����������
���� ���� ���� ��� ���� ���� �����
����������� ��� �� ���������� ���
������� ���� ����� ����� ������ �����
��� ����� ������ ������ ����� ���� �����
���� �� ��� ������ � ����� �� ���������
������ ����� ������ �����

����� � ����������� ���� � ����������� ���� ���������� �������

������
�����������

����������� �� ���
��������� ��������

���� �� ���������
����� � �������

���
��

�

��� ���� ��������� �������
���� ���������������������

���� ������� ����� � �������������� �������� �����������
������� ������� ��������� ������

���� ������� ���� ��� ��� ���� ����������� � ��� ������ �����
����� ������ ������������

������ �������������� ����� ��� ��������������������������������
�������� ������������������������

������ �� ���� ������ ������� ��������
�������������� �������� �����������

������ �� ������ ����� �����
�� ��� ���� ������ ������� ������� ����� �� ��� ������� �� ��������� �� �� ���� ��

�������� ���� ��������� ���� �� ����� ���� �� ��� �������� ������� ��� ���� ��
��� ����� ����� ���� ������� ������ ������ ����������� ���������������� �����
����� ����� �������� �� �������� ��� ���������� ��������� �� ��� ������ �� ��� ����

�� ���������� ������ �� ��� ������ �� ��� ��� ������������ ��� ��� ���� ������� ����
���� ���� �� ��� ��� ������� ����� ����� ��� ��� ���������� ���� ��� ��������
���������� ������������ ��� ���� �� ���� ��������� �� ��� ��������� �������
������������������������� �������� ��� �� ��� ������� ��� ������ ������� ���
�������� �� ���� ��� ��������� ������� �� ��� ������� ��� � ���� �� ��� ���� ��
������� �� ��� ������� ��������� �� ��� ��������� ������ �� ��� ������� �� �� ���
��������������������������������� �������� ������ �� ��� ������ �� ������ ������
������ ��� ��� ���� ������� ���� ���� ���� �� ��� ����� ������� �� ����� ����������
������� �� ��� ��������� ����� ���������� ��� ��������� ��� �������� �����������
��� ��������� �����

������ ���������
������� ������� ������ ������ �� �������� �� �� �������������� ����� �� �� ��� �������
���� �� ���� ���������� �������� ���� ����� ���� ���������������� ��� ���������� ���������
�� ��� ������ �� ��� ������� ���������� ������ ������ �� ������� ���������� ��������
������� ������ ���� ����������� ���� ����� �� ��� �������� ����������� ��� ����������
��� �������� �����
�� ��� �������� ��� ��� ������� ���������� �� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ��� ��

���������� ������� ������ �� ���������� ������
��� ��� ������ �������� ����� �������� �� ���� ���������� ���� �� �������� ��� ����

�� ���� ���������� ���� �� ���� ����
���� ������� ���� ��� ������ �� ���� ���������� �����
��� ��� ������� ��� �������� ������ �� ��� ������� ��� ������ ������ �� ���

������� ����� �������� �� ������ �� ��� ��� ������� ������ �� �� ������� ���� ����
���� ���������� ������ ������� ������ ��� ����� �� ��� �������� ��������� � �������
�� ������������������������������ �� ���� ��� ����� �������� �������� �������� ��
��� ������ �� ������� ���������� ���� ��� ���� ��� ������ �������� ���� ��� ��������
���� �� � �������� ��� �� ���� ��� ������� �����

�� ������� ��� ���� �����
�� ��� ������ �������� ������ ����� �� �������� �� ���� ����� ��� ��������� ����

��� ���� ��� ������� ���� ��� ���� �� � ���������� �� ������ �� ��� ������� ���
������ ����� ��� �� ������� �� ������ �� �������������

�� ��� �������� ��� ������ ������� ������ ����� ����� ���� �� ���� ��������� �� ���
����

�� ���������� ��� ���� ���� ����� ���� �� ������ �������� ����� �� ��� ������
���� ������ ��� ��� ��� ����� ��� �� �������� �� ���� ����� ���� ������ ���

�� � ������ ����� ���� �� �������� �� ��� �������� �� ������� �� �� ��� �������� ��
���������� ������ ���������� �� ��� ������������ �� �� ��� ������� ���� ���� �����
�� �������� �� ����� ��� �������� �� ������ �������� �� ���� �� ������ �� ��� ���
������� ������ ������

��� �������� ������ �� ��������� �� ��� ��������� ��������������������������������
��� �� ��� ������������ �����������������������������

���� �� ���� ��� �������������� �� ������ ��������� ��������� ����������� �������������
����� ��������� �������� ��� �������� ������ ��������� �� ���������������������
����� ���� ������� �� ����� �� ����� �� �������������������������������

���� ��������
�������� �� ��� ���������� �� ������� �� �� ��� ��������� ���� ����� ���� �� �� ���
��������� ����������� ��� ��������������� ������ ���� ��� ���������� �� �� ����
�������� ����������� ��� ����������� ������������� ������������ ����� ��� �������� ��
������� ��� ��� ����� �������� ����� �� ��� ����������� ������ ������ ���� ���������
���� ���������� ���� �� ������� ���� ���������� ���� ����� ���� �����������

�� ����� �� ��� ������
��� ��� ���� ��������� �������

����
������ ��� ����� �������� ����
����� ���������� ������� ��������� � ���������� �������

��� ��� �������� �� ���� ���� ���� ���� �� ��� �������� �������� ������������� ������ �����
�������� ��� ����������� ����� ��� ���������� ������� �� ��� ���� �� �������
������� ����� ������� ��������� ����� ��� �������������� ��� ��������������
�� ��������� ������ ��� ����������� �� �������� �������� ���� ���� ��� �� ����� ��� ��
�������� �� ������ ��������� ����� ������� ������ ���� ���� ���� � �� ��� ��������
�������� ������������� ������ ���� ������ � ������ ������ ����� ����������� �������
���� ��� �������� ���� �������� ������� ��� ����� �� ����� ��� ������ ��������� ��
��� ������ ����� ������������������� ������� ���� ����� ������ ���� ����� �����
���� �������� ����� ������� ������ ���� ��� ����� ����� ����� �� �� ����������
�������� ���� ������� �������� ������� �� ��� ����������� ���� ���� ������ ������� ���
�������� ���� ���� �� ������� ������ �� ���� ���� ��� ���� �� ������� �� ��� ���� �������
��� ���� ������ �� ���� �������������
��� ��������� ����������� ���������� ������ ������ �� ����� ��� ������� ������ ��
������ ����� �� ��� �������� ��� ��� ������ �� ������� ���� ��� ����������� ��� �����
���������� �� ��� �������� ��������� ������ ����� �� �������� �� ������ ��������� ��
��� ����� ����������� ��� �� ������� �� �� ��� ��� ���� ���� ���� � �� ��� ��������
�������� ����������� ������ �����
��� ��������� ����������� ���������� �� ���������� ��� ��� ������ �� ������� �� ������
��������� ��� �� ���� ���� ��� �������� ��� ��� �������� ���� ��� ������������ ���� �� ����
���� �� ��� ������ �� ���� �� ������ ��� �� ������ �� ������������������� �������
���� ����� ������ ���� ����� ����� ���� �������� ����� ������� ������ ����
��� ����� ����� ����� ��� ������� �������� ������� �� ��� ����������� ���� ���� ������
������� ��� �������� ���� ���� �� ��������
��� ���������� ��������� �� ������� �� ��������� �� ����������� ��� �� ������� �� �� ��� ����
�� ������� �� ���� ���������� �� ������ ��� ������� �������

����������� �� ��� ��������� ����������
� ��������������� ���������� �� ����������� ��� ���� ����������� ������ ��������������

������ ������ ������ ��� ������ ������ ���������� ���� ����� ���� �� ���� ������ ���������
�������� �� ��� ����� ��� ��� ���� �������� �� ��� ����� ��� ���� ����� �� ��� ����
��� ���������� �� ��� ���� ��� ��� ���� ����� ���������� ����� ��� ����������

� ���� ������� ������ ������ �������� ����� ������������ ������������� �������
��� ���������� ��������� ���� �������� �������� ���� ���� ����� �������� ��� ��
�������� ��������� �������� �� ��� ����� ��� ���� �� ���� �� ��� ����� ���
���� �� ��� ��� ���� ������� �� ��� ���� ��� ������ �������� ��� ���� �������
�� ��� ���� ��� ���� �� ���� ���������� ����� ��� ����������

� ���� ������� ��� ������ ������� ���������� �������� ����������� ��� �������������
����������� ���������� ������������ ���������� �������� �� ��� ����� ���
���� �� �������� �� ��� ����� ��� ���� �� ���� �� ��� ���� ��� ���� �� ����
�� ��� ���� ��� ��������� ���������� ����� ��� ����������

� ���� ������� ����� ������ ���������� �������� ����������� ������������ �������
������� �������� ���������� ������� ��� ������� ������� ���������� ����������������
�������� �� ��� ����� ��� ���� �� ���� �� ��� ����� ��� ���� �� ���� �� ��� ����
��� ���� �� ���� �� ��� ���� ��� ��������� ���������� ����� ��� ����������

� ���� ������� ���� ���� ��� ��� ��� �� �������� �� ����� ������� �������� �� �������������
�������� ������������ ������ ��� ������������� � � ��������� �������� �� ��� ����� ��� ����
������ ��� ���� �� ��� ����� ��� ���� ������ ��� ���� �� ��� ���� ��� ���� ��� ����
���� ���� ���� �� ��� ���� ��� ����� ���� ����� ���������� ����� ��� ����������

� ���� ������� ���� ���� ���� ��� ��� ��� �� �������� �� ����� ������� �������� ��
������������� �������� ������������ ������ ��� ������������� � � ���������
���������� �� ���� ������� �� ��� ����� ��� ���� ������� �� ��� ����� ��� ����
������� �� ��� ���� ��� ����� �� ��� ���� ��� ���� ������� ���������� �� ����
������� ��� ��� ���� �� ��� ����� ��� ���� ������� ���� �� ��� ����� ��� ����
������ ��� ������ �� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ������� �� ��� ���� ��� �����
���������� �� ���� ������ ��� ���� �� ��� ����� ��� ���� �� ������ ���� ��
��� ����� ��� ������ ���� ����� �� ��� ���� ��� ������ ���� ����� �� ��� ����
��� ������ ���� ����� ���������� ����� ��� ����������

����� ���������� ���� ����� ������� � ���������� �������
������ ��������� ���� �� ������

���������� ������ ���� ��������� ��������� ����

������� ����� ������
���� ������� ���� ������ �������
������ ����������������� ������

�� ����� �������
����� ������� ������ �� ��� ��� ������ ������� ����� � �������

���������� ���� ����� ������� ������ ����������������

���� ������ ������� ������� ������� �� ��� ������� �� ��� ������� ��
��������� �� �� ���� �� ��������� ���� ��������� ���� �� ���� �� �� ���
���������� ������ �� ��� ������� �� ������ ������ ��� ������ ������� ����� �
������� ���������� ���� ����� ������� ������ ����������������� �� �������� ���
�������� �� ��� ��� �� ��� ������ ��������� ��� ���� ����
�� ���������� ���� ��� ���������� �� ��� ��������� ���� ����� ��� �������� ��
��������� ������� ���� ��� �������� ��� ������� ����� ��� �� ����� ���� ����
�������� ���� �������� ������� ��� ������� ����� ����� �� ����� ����� ��� ���� ���
������� ��� ����� ������������� ��� ��� ���������� ��� �������� ����� �� �����
���� ��� �������� ���� ������������������������������ ����� ��� ��� ����
��� ������������������������������ ����� ������� ��� ����� ����������
������ �� ��� ������ �� ���� ��� ��� ������ ������ ��� �� ������� ���� �� ���� ��
��� ��� ������� ����� ����� ��������� ��� ���������� ���� ��� ��������
���������� ������������� ������������ ������� ������ �� ��������������� ���
��������� �� �������� ����� ����� ��������� ��� ������ ������� ���� �����
�������� ������������ ������� ����� ���������� ������������� ������������ �������
������ �� �������� ���� ��� ��������� �� ������� ����� ����� ��������� ��� ������
������� ���� ��� ��������� ��������� ��� ����� �������� ����� ������
����������� ���� ���� �� ���������������������������
��� ������ �� ���� ��� ��� ������ ������ ��� �� ������� ���� ���� �� ���� ��������� ��
��� ��������� ������� �� ������������������������������������������ ��� �� ��� �������
�� ��� ����� ��������� ���� ��� �� �������������������� ��� �� ��� ������� �� ������
����������� ���� ���� �� ���������������������������������������������������
��� ������� �� ��������� ������ �������� �������� �������� ���������� �� ��� ���
������� �� ���� ����� ���� �� ��� ����������� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ���� ����
�������� ��������� ��� ������ �������� �� �������� �� ��� ������ �� ���� ����
������� ��������� ��� ��� ���������� ���� �� ������� ��� ��� ������� �� ���������
��� ������ ����� ������� ��� �� ��� ��������� ���� �����

��� �� ����� �������
���� ������ �������� ��������

������ ��������� �������� ��������
����� ��� ��������� ���� ���� ��������

����������� ��������� ���� ������ ������� �������

����������

������� ��� ����������� ����� ��� ���������� ������� �� ����� ���� �� ����� ����� ���
�������������� ��� �������������� �� ��������� ������ ��� ����������� �� �������� �������� ����
���� ���� �� �� ����� ��� �� �������� �� ������ ��������� ����� ������� ������ �� ��� ��� ����
���� ���� � �� ��� �������� �������� ������������� ������ ���� ������ ������ ������ �����
����������� ������� ���� ��� ��������� �� ���� ����� ����� ������ ��������� ���� ���������
����� ������������� ���� ����� ����� ����� �������� ���� ���� ��� ������������
����������������� �� ��� ��������� ������� ��������� ���� ���� �������� �������� �������
����� ����� ������ ���� ������ ����������������� �� ��� �������� ��������� ���� �� ��
����� ���� ���� ����� ������� �������� ��������� ����������������� �� ��� �������
���������� ���� �������� �������� ������� ������ ������ ���� ������ ����� ����������
����������������� �� �� � ������������� �� �� ������� ��� ������� ������ ���� �
������������� ������� ������ ��������������� �� ���������� �������� ��� ������
�������������� ������������ ��������������� ��������������� ��������������������������
����������� ������ ������ ���� �� ������� ��������� �������� ������ ������������ � �������
�� ����� ��� ������ ��������� �� ��� ������ ����� ������������������ ������� ������ ������
������ ����� ����� ��������� �������� ��� ������� ������ ����� ��� ������� ����� ����� ������
�� ���� ���� ��� ���� �� ������� �� ��� ���� �������
��� ��������� ������ ������ �� ����� ��� ������� ������ �� ������ ����� �� ��� ��������� ��� ���
������ �� ������� ���� ��� ����������� ��� ����� ���������� �� ��� �������� ��������� ������
����� �� �������� �� ������ ��������� ����� ������� �� ��� �� ��� ���� ��� ���� ���� ���� � �� ���
�������� �������� ������������� ������ ���� �� ���� ������������������ ��� ���� �����
��� �������� �� ���������� ��� ��� ������ �� ������� �� ������ ��������� ��� �� ���� ���� ���
�������� ��� ��� �������� ���� ��� �������� ���� �� ������� �� ��� ������ �� ��� ����� ���� ��
������ ����������������� ��� �� ������������������������ ��� �������� ��������
��� ��������� ��������� �� ������� �� ���������� �� ����������� ��� �� ������� �� �� ��� ���� ��
������� �� ���� ���������� �� ������ ��� ������� �������
����������� �� ��������� ���������� �� �� ���� ����� ����������� � ������� ���� ���
�������� �� ���� ����� ������ ����� �� ������� ������ ����������������������� ��� �� �����
�������� �� �������� ���� ������������ ��������� ������� ������������� �����������
������������ ����� ����� ��������� ��� ����� ��� ������� ���� ������ ����� ������ ����
����� ������ ����� ���� � ���� ���� ������ ������ ���� � ���� ���� ������ ������
�� ���� �� ������� � ����������� �������� �� �� �������������� ���� ������ ��� ���� ��� � ����
����������� ��� �� ������ �������� �� ��������� ����� ������� ������� ����� ������ �����
������������� ������� ������� ����� ����� �������� ����� ���� ����� ������ ��� �������
���� ������ ���� �������� �� ���� ������ ������ ���� ����� ���� � �� �� ���� ����� ���� �
����� �������� �� ���� ��� ���
�� ��� �� ������� � � ��������������� ���� ������� �� ������� ����� ������ ���� ����� �����
�������� ������� � ��� ������������ ������� ������������������ ���� ��� ������� ���� ������
���� ������� ������ ���� ������� ����� �� �� �� ���� ��������� � �� �����

����� �����������
������ ������������

���� ����� ������� � ���������� �������
����� ���� �� �����

����������� �������
�� ������ ������������
������������ � �������

���������� ������ ���� ��������� �����������
���������� �� �������� �������� ������������� ����� �����

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

������ �� ����������� ���� ������������������ ������������ ������������������������ ���
������������ �� ����������� �� ��������� ������������������ ������� �� �����������
��������������� �������� ����������� ������� ������� ��� ������ ������ ���� �� ������ ����� ������

���� ����� �� �� ������ ���������� �� ��� ���������� �� ��� ���������������� ������� ����������
��� ��������� ��������� ����� ������ ����� ������ ���� ����� �� ���������� ����� ����� ��� �����

������������������ ��� ���������� ����� �� ������� �� ���� �� �� ����������������
���������� �� ����� ������������ �������� ���������� ������� ����������

����� ����������
������ ���������

����� �������
������������������������������������

���� �
������ ������������

����������� �� �� ��� ���������� ��� ����������
����� �� ����� ������������ �������� ������������ �����

���� �� ��������� ������

��������� ����� ����� ��������� ������ ��
�����������������������

������� �� ��� ���������� ������ ��� ���������
������ ��� ���� �� ��������� ������

����������� ������������ ����
�� ��������� ������

������� ��� ������ �� ���
����������� �� ���������� ���� �����

������� ��� ������ �� �� ���� ���
�������������� ���� ��� ����������

���� ���� ��� ���������� �� ������

���� �� ������������� �� ��������� ������

��������� �������� ������ � ������� ���������
�������� ������ �� ��������� ������

���� �� ������� �� ���������� ���������� �������

����� �������� ����� �������� ��������� ������
��� ��� ������������ ������ �� ��� ����������

������ ����������� ������� �������

������������ ����� ��� ��������� �������� ����
��������� �� ��������� ���������� ���������

���������� ���������� ���������� ������� ���������� �������� ������
������ ��� ����������������� ��������� �� ������ ��

���������� ������ �������� �� ����������
�� �����������

����������

����������

���������������������

����������

��

��

��

��

��

���

���

��

��

��

��

��� � � ����������
����� ���������� � �� ������ ���� ������� ����� ����
��������� ������� ��������������� � ��� ���
������ ������������������������

��� � � ����������
����� ���������� � �� ������ ���� ������������ ����
��������� ������� ��������������� � ��� ���
���������������������������������

����� �������
������������������������������������

��� ��� ��������� �� ��� ������������ �� ������ ����������� ������� �������
�������� �����������

��� ��� ���������� �������
���� ���������������������

��������� � � ������� ������ ����� �����

���������������� �������� ��� �� ��������� ������� ���������������

������ �� ������ ������� ��������

�������� ����������� ��� ���� ������� �����

������ �� ������ ����� ���� ��� ���� ������ ������� ������� ����� �� ��� �����������

�� ���� ����������� ��������� ����� ���� �� �������� ����� ����������������������

������ �� ���������� ���������������������� ����� �� ���������� ����� �� ������

�� �� ������������� ������ �� ���������� ����� ��������� ��������� ������ ����� �����

���������������� ��� �� �������� ��� �������� �� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ����

�� �������������� ���������� ���������������������� ��� ���� ���� ���������������

�������� ���������� ����� ��� ����� ���� ��� ������� �������� �� ������� ����� ����

������ ���� ��� ������� ��� ���� ������ ���������� �� ��������� ������� ��������� ���

������� ����� ������� �� �� ����� ������� ��� �������� �������� �� ���������� ��

� ������ ������ �� ���������� ���� ����������������� ��� ��� �������� ����������

�� ��� ��������� ���� ���� ��� ��� ���� �������� ����������� ��� ����������

������������� ������������ ����� �������� ���������� �� �������������� �� ����

������� �������� �������� ��� ������������������������������ ���� ���� ���

���� ������ �� ���� ��� ������ �� ��� ������ ������� ������� ����� ���� �����������

��������� ��� ��� ������ ������ ��������� ��� ������� ��������� ���������� �� ���

������� ��� ������������������������������������ �� ������������������������

�� ��� ����� �������� ���������� ���� ��� �������� ���������� ����������� �� ��� ����

������

���������� ���� ���� ��� ������ ������ ������� ��� ���� ���������� ���� �� ���������

�� ������������������� ������������������������������ �� ���������� �� �����������

������� ��� ����������� �� ������ ������� ���������� �������� ����� ��� ������������

��� ������� ��� ������ �������� �� ��� ������ �� ��� ����������� ������������� �� ���

��� ���������������������� ����� �� ������� ��� ������������ ��������� ���������

����� ������� ��� �� ��� ����

������������ ��������� ��� ������ �������� �������� �� ��� ���������� �� ���� ����� �����

�� ��� ����������� ����� �� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ����������� ���� ��� ������ ��

���� ����� ���� �� ��� �� ��� ����������� ����� ��� ������ �������� �������� �� ��������

������ ��� ���� �������� ��������� ��� ������ ����������������� ������ ��� ��� ��

�������� �� ��� ������ �� ��� ����

���������� ���� ��� ����������� ����������� �� ������� �� ����� �������� ��� �� ���� ��

���� ���������� �����

���� �������

�������� �� ������� �� �� ������������ ���� ���� �������� ���� �� �� ������������

����������� ������������������ ������ ���� ��� ����� ���������� ���������� �� ��� ���

�������� ��������� ��� ����� �������� ����� �� ���������� ����� ������ ������ ����

������� ��������� ��� ���� �� ��������� ��������� ��� ���� ����� ���� ���������� ���

������ ������� ��� ��� ����������� ��� ����������� �� ��� ������������ ��� ��� ��������

�� �� �������� �� ��� ����

������ �������� ��� �������� �� ��� ���

�������� �� ��� ���������� �� ������� ����� ����������������������� �������� �����

����� ���� ���� ���������� ���� ���� ������ ���������� ����� ������� �������

������ ������ �� �������� ���� �� ���������� ���� �� �� ��� ��� � ��� ���� ���� ���������

��������� ��� ����� ����� ���� ����� ���� �������������� �� ��� �������� �� ��� ����� ��

��� ������ �� ��� ��� ������� ���������� ������ ������ ���� � ����� ����� ���� ���

����� �� ��� ������� ������� ���������� ��� ������� ��� ������� ���� ����

������������ ������� ������� ����� �� ������� ������ �������� ��������� ��� ������ ��

������ ��������������� ����������� ��������� ��� ���� �� �������� ��� ���� ��

���������� ��������� ��� ���� �� �������� ����

��� ������ ������������ �� ������� ������ ��� ��������� ���� ��� ���� ��� ��� ��������

������ ����� �� �������� �� ������� ������ �� ��� ��������� ������� ��� ������������

����� ������������ ��� ����� ���� ������� ������ ��������� ��������� ����� ��� ����� ���� ��

����� �� ���������� �� ���������� ������� ��� ��������� � ������������� ������ ���

������ ��� ���� �� ���������������������� ������� �� ������ ��������� �����

�������� ��� ���� ��� ���� ����� ���� �� �������������� ������� ������ ��������� ��� ���

��������� ��� ������ ���� ����� ��� ����� �� �������� �� ���� ������� �������� ������

������ ��� ����

��� ������ ��� ������� � ������ �� ��� ������� ����� ������� ��� ������ �� ���

������� ��� ������ ��� ������� ���� ���� ��������� ��� �������� ������ ������� �� ���

�������� �� ������� ����� �� ����� ������� �� ������������������������� ���� �����

���� ���� ������ �������������

�� ���� �� ��� ����������������� �������� �� ��������� ������ ����� ����� � ����� �������

��� �������� ���� ������ ��������� ������ ���������������� ������� ������� �������

���������������������������� �� ������� ��� �� ��������� �� ���� ������������ �������

������� ������������� �� ���� ������ ����������� ��������� ��������� �������������

��������� � ��� ��� �� ���� ���� ���� ��� ������������� �� ����� ��

������������������������ ��� �������������������� ��� ��� ������� ���������������

������ ��� �� ��������

�������� �� ������� ��� ����� �������� ������ �� ������� �� ��� ����� �� ������������

������ ����� �� ������� ���������� �� �������� �� ������ ��� �� ������ ����������������

�� ������������ �� ��� ���������� ������

������ ������������

����� ����������

������� ��� ��� ���������� ��������� ��� ��� ���������� ��������� ��� ��� ���������� ��������� ��� ��� ���������� ��������� ��� ��� ���������� �������
����

������ ����� �����
�������� ��������

������������

HYDERABAD

 

feee LST Union Bank

Ce
Ceeeed.

 

   

 

 

 
 

 

    
financi@Befp. ep. in

 

 

 

   
 

 

   Ggss   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  
    
 

  
 

 

   

  
GALADA POWER AND TELECOMMUNICATIONLIMITED

(CIN: L64203TG1972PLC001513)
SCEELee a RAsSPOclMatoaelieElem

 

NOTICE
Notice is hereby given that the 49th Annual General Meeting of the Members of Galada Power
and Telecommunication (“the Company") { Under Corporate Insolvency Resolution Process
under Insolvency and Bankruptcy Code-2016) willbeheldon Tuesday , the28th September ,
2021 at 17:00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC")to transact the business Set out in
the Notice of the AGM.which is sent to the Members electronically at their e-mail addresses
registered with Depository Participant / RTA of the Company

Notice is also hereby given pursuant to Section $1 of the Companies Act, 2013 thatthe Register
of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 22.09.2021
to 27.09.2021 (both days inclusive).
Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 (v) of the Companies
(Management and Administration) Rules, 2014, the Members of the Company can avail e-
voting facility through NSDLto casttheir vote regarding the business to be transacted at the 49th
Annual General Meeting of the Company which will be held on 28TH September 2021.
Members mayalso take note of the following:
1. Date of Completion of sending of notices fore-voting: 04.09.2021
2. Date and time of remote e-voting:commences at 10.00 a.m. on 25.09.2021 and ends on

27.09.2021 at 5.00 p.m., remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time;
3. A member may participate in the general meeting even after exercising his/her right to vote

through remote e-voting but Shall not be alowed to vote again in the meeting. The Members,
whose names appear in the Register of Members ; list of Beneficial Owners as on
21,09.2021 (also referred to as “cut-off date”) are entitled to vote on the Resolutions set
forth inthe Notice through remote e-voting as well as voting in the general meeting.

4, Persons who have acquired shares and become members of the Company after the dispatch
of notice and before the cut off date may obtain the login ID and password byreferring to the
Notice of AGMwhich is available on the website of the Companyat www,galadapower.com,
NSDLat www.evoting.nsdi.com . BSE Limited at wwwbseindia.com.

For details relating to the mariner in which the Company shall provide for voting by members
presentat the meeting through remote e-voting please refer to the Notice of AGM.In case of any
queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting
user manual for Sharehokders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or
call on toll free no.: 1800-222-990 or send a requestto evoting@nsdi.co.in

For GALADA POWERAND TELECOMMUNICATION LIMITED
(Company Under Corporate Insolvency Resolution Process )

Date :

Place : Hyderabad
Nitin V. Panchal

Resolution Professional  

VASUNDHARA RASAYANS LIMITED
CIN No. L24110TG1987PLC007242

Registered & Corporate Office : Shed No. 42, Phase-ll
IDA, Mallapur, Hyderabad - 500 076

Phone no.: 040-23437617, 040-23437623 Fax no.; 040-23437627

Email: info@vriindia.in

STHeeSayate
eSSe

NOTICE 1S HEREBY GIVEN THAT,
1. The 34th Annual General Meeting (AGM)of the Companyis scheduled to

be held on Thursday, 30th September, 2021 at 2.30 PM. through video
conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the
business as mentioned in the Notice of AGM dated 03.09.2021.

2. The Notice of AGM and Annual Reportfor the year 2020-21 has been sent
only through electronic mode to those Members whose email addresses are
registered with the Company) Depositories. Members may note that the
Notice and Annual Report 2020-21 will also be available on the Company's
website www.vasundhararasayans.in, websites of the Stock Exchanges
i.€, BSE Limited at www.bseindia.com,and on the website of CIL Securities
Limited, at https://www.cilsecurities.com. Notice of AGM has been sent to
the members on 03.09.2021.

3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as
on the cut-off date of 23.09.2021, may casttheir vote electronically on the
businesses as mentioned in the Notice of AGM, through electronic voting
system ("remote e-voting") of Central Depository Services (India) Limited
(CDSL). Members are informed that-

a) The businesses as mentioned in the Notice of the AGM may be transacted
through voting by electronic means;

b) The remote e-voting period shall commence on Monday, 27th September
2021 at 09:00 A.M.;

c) The remote e-voting period shall end on Wednesday 29th September, 2021
at 05:00 PM.;

d) The e-voting facility shall be disabled after 05:00 PM. on Wednesday
29th September, 2021;

e) The cut-off date for determining theeligibility to vote by remote e-voting or at
the AGM is 23.09.2021;

f) Any person who acquires shares of the Company and becomes memberof
the Companyafter dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on
the cut-off date i.e. 23.09.2021, may obtain the login ID and password by
sending a request at httoy’/www-.evotingindia.com. Howeverif the member
is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and
password can be used for Casting Votes.

g) Members may note that Once the vote on a resolution is cast by the
shareholder the same cannot be modified subsequently; the members who
had cast their vote(s) by remote e-voting prior to the AGM mayalso attend
the AGM byshall not be entitled to cast their vote again; only person whose
namesis recordedin the register of membersorin the register of beneficial
owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be
entitled to availfacility of remote e-voting;

h) The Notice of AGM is also available on the Company's
website http://www.vasundhara rasayans.in and on CDSL's website
http://www.evotingindia.com;

I) In case of any queries pertaining to e-voting, you may refer to the
Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting
user manual for Members available at the download section of
http://www.evotingindia.com .

By Orderof the Board
FOR VASUNDHARA RASAYANSLIMITED

Sd/-
SUNIL KUMAR JAIN
Whole Time Director
DIN No. 00117331

Place : Hyderabad
Date : 03-09-2021     

 

STEADFAST CORPORATION LIMITED
CIN: L74999TG1995PLC037139

Regd. Off: 8-2-293/62/J/B-60, Journalist Colony, Jubilee Hills, Hyderabad - 500033, Telangana
Phone:+91-40-23559550, E-Mail: steadfastcorpigmail.com, Website: www.steadfastcorp.in

Notice of the 26th Annual General Meeting Remote e-voting and Book Closure

Notice is hereby given that the 26° Annual General Meeting (AGM)of the members of Steadfast
Corporation Limited wil be held on Thursday, the 30° September, 2021 at 2:00 p.m, (IST)
through Video Conference (°VC"} / Other Audio Visual Means ("OAV")to transact the business
mentioned in the Notice convening AGM in compkance with the Companies Act, 2013 {the act)
and rules made thereunder and the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements),
Regulation, 2015 (Listing Regulations) read with the MCA circulars dated 5” May, 2020,
8” April, 2020 and 13” Apeil, 2020 and 43" January. 2021, and SEBI circular dated May 12, 2020.

In compliance with the aforesaid circulars Notice of the AGMand the Annual Report for Financial
year 2020-21 have been sent on 4" Seplember, 2021 in electronic mode to those Members
whose email ids are registered with the Company / Depository Participates and is also available
on and can be downloaded from cornpanies website: waw.steadfastcorpin and on the website

of (COSL) swwaw.ewotingindia.com.
In compliance 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(isting obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015,
the members are provided wah the facility % cast their vole on all resolution set forth in the
Notice of the AGM using electronic voling system (e-voting) provided by CDSL the voting right
of members shal be in proportion fo the equity shares held by them of the company as on
24" September, 2021 (cut-off date).

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Campanies Act, 2013 and applicable rules there
under, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Companywill remain
closed from Thursday, 23° September, 2021 to Thursday, 30° September, 2021 (both days
ncluseve) for the purpose of the 26" AGM,

The remote e-voting period commances on 27° September, 2021 and ends on 29° September,
2021, during this period, members may cast their vote electronically. The remote e-voting module
shall be disabled by CDSL thereafter. Those members, who shall be present in the AGM through
VC / OAVMfacility and had not cast their votes on the Resolution through remote €-voting, shal
be eligible to vote through remote e-voting system during the AGM

The mambar who have cast ther vote by remote @-votirig prior to the AGMmayalso attend!
participate in the AGMthrough VC/OAVM but shall not be antitled to casttheir votes again.

Any person, who aoquires share of the company and becomes memberof the companyafter
the notice has been send electronically by company, and hold shares as of the cut-off date; may
obtain the Login §D and Password by sending a request to evoling@adslindia.com,
However, if he’she is already registered wilh CDSL for remote e-voting then he/she can use his!
her existing User ID and Password for casting the voles.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked
Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, underhelp section
or write an email to helpdesk.evotingi@edslindia.com or cal 1600225533.

The details of the AGMis available on the website of the comparty at wwa.steadfastenp in, COSL al
wweeyotingindiacom, Metropolitan Stock Exchange of India Limiled al www.mses.in or mseindia.co.in

for Steadfast Corporation Limited
Sdi-

Place : Hyderabad B. Srinivasarao
Date : September 04, 2021 Company Secretary & Compliance Officer
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NOTICE OF 27" ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 27" Annual General Meeting ("AGM") of the SSPDL
Limited (“Company”) will be held on Wednesday, September 29, 2021, at 10.30 A.M.
IST through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (“VC/OAVM") in
compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules
framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020
dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 respectively,
issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as “MCA
Circulars”) and Circular No. SEBIHO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12,
2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") without
the physical presence of the Members at a common venue.

The Notice of the AGM and the Annual Report for the year 2020-21 including the
financial statementsfor the year ended March 31, 2021 will be sent only by email to all
those Members, whose e-mail addresses are registered with the Company or with
their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA
Circulars and the SEBI Circular. Members can join and participate in the AGMthrough
VC; OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and the manner of
participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting
system during the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members participating
through the VC/OAVMfacility shall be counted for the purpose of reckoning the
quorum, The Notice of the AGMand the Annual Reportwill also be available on the
Company's website vwww.sspdi.com and website of the Stock Exchangei.e. BSE
Limited at www.bseindia.com.

Shareholders whose email ID is already registered with the Company/ Depository,
Login details for e-voting are being sent on your registered email addresses. In case
your email ID is not registered, are requested to register their email addresses and
mobile numbers i.e., (i) with their respective depositories through their depository
participants, if shares are held in dematenialized mode,(ii) if shares are held in
physical mode, by sending scanned copy of the following documents by email to
einward,.ris@kifintech.com i.€., (a) signed requestletter mentioning your name,folio
number and complete address; (b) self-attested scanned copy of the PAN Card; and
(c) self-attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving
Licence, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as
registered with the Company.

By Order of the Board
For SSPDL Limited

Sd/-
Place: Hyderabad MaheshInani
Date: 04.09.2021 Company Secretary   
 

   



�Ä~yês¡+ 5 ôdô|º+ãsY 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

ø£s√Hê eT+<äT\‘√ &Ó+^ ÁbÕD≤+‘·ø£+
� &Ó+^ eT+<äT\‘√ ø√$&é rÁe‘·s¡+
� |üØø£å\‘√ yê´~Û ìsêΔ]+#·T≈£îHêïπø
∫øÏ‘·‡ #˚düTø√e≥+ ñ‘·ÔeT+: ∫qï |æ\¢\
yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT&ÉT &Üø£ºsY *+>±¬s&ç¶ ø±düT\

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
ªªnìï »«sê\T ø√$&é-19 H˚ ø±qedüs¡+ ˝Ò<äT. n˝≤π> &Ó+^ ≈£L&Ü

ø±qedüs¡+ ˝Ò<äT. ø√$&é k˛øÏq yê]øÏ &Ó+^ ˝Ò<äqTø√e{≤ìøÏ M˝Ò¢<äT. n˝≤π>
&Ó+^ ìsê›s¡D »]–q s√–øÏ ø√$&é k˛ø£˝Ò<äì #Ó|üŒ˝Ò+. ˇø£ »ãT“≈£î yê&˚
eT+<äT\T eTs√ yê´~Ûì rÁe‘·s¡+ # ˚dæ ÁbÕD+‘·ø£+>± e÷s¡Ãe#·TÃ.
ñ<ëVü≤s¡D≈£î ø£s√Hê k˛øÏq yê]˝À s¡ø£Ô+ >∑&É¶ ø£fÒº |ü]dæú‹ ñ‘·ŒqïeTj˚T´
neø±X¯eTT+≥T+~. n˝≤+{Ï yê]øÏ s¡ø£Ô+ |ü\T#·qj˚T´+<äT≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚
eT+<äT\T yê&É‘ê+. n< ˚ &Ó+^ k˛øÏq yê]˝À s¡ø£ÔÁkÕe+ nj ˚T´
Á|üe÷<äeTT+≥T+~. n˝≤+{Ï yê]øÏ y˚πs eT+<äT\qT yê&É‘ê+. Ç˝≤+{Ï
|ü]dæú‘·T˝À¢ ø£∫Ã‘·+>± @ yê´~Û k˛øÏ+<äH˚+<äT≈£î @¬ø’ø£ e÷s¡Z+>± yê´~Û ìsê›s¡D
|üØø£å\T #˚sTT+#·T≈£îì rsê*.  Ä ‘·sê«‘˚ ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·Tø√e≥+ y˚T\Tµµ nì
Á|üeTTK ∫qï |æ\¢\ yÓ’<äT´\T &Üø£ºsY *+>±¬s&ç¶ ø±düT\ ‘Ó*bÕs¡T.
$C≤„q<ä]Ù˙ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ádüe+‹ eTT‘ê´\ düeTq«j·Tø£s¡Ô>± |æ\¢˝À¢ d”»q˝Ÿ
yê´<ÛäT\ô|’ X¯ìyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q yÓ_HêsY˝À Äj·Tq Á|üdü+–+#ês¡T. Á|ü‹
esê¸ø±\+˝À d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\T sêe≥+ düVü≤»eT˙, yê{Ïô|’ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T

‘·–q ne>±Vü≤q ø£*– ñ+fÒ dü]>±Z
düŒ+~+∫ ÁbÕD≤bÕj·Tdæú‹ qT+∫
‘·|æŒ+#·Tø√e#·Ãì dü÷∫+#ês¡T. m≈ £îÿe
eT+~ Á|ü‹ »«sêìøÏ ø£s√Hê |üØø£å e÷Á‘·y˚T
# ˚sTT+#·T≈ £î+≥÷ n~ HÓ¬>{Ïyé eùdÔ
u≤> ∑THêïeTqT≈ £î+≥THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.
bÕõ{Ïyé eùdÔ ø£s√Hê≈£î e÷Á‘·y˚T ∫øÏ‘·‡
# ˚sTT+#·T≈ £î+≥THêïs¡ì $e]+#ês¡T.
Ç{°e\ »]–q &Ó+^‘√ eTs¡DÏ+∫q
HÓÁbòÕ\õdtº dü+|òüT≥qqT á dü+<äs¡“¤+>±
ñ<äVü≤]+#ês¡T. á |ü]dæú‹ qT+∫ >∑fÒºπøÿ+<äT≈£î Äj·÷ yê´<ÛäT\ \ø£åD≤\T
> ∑T]Ô+#·≥+, |üØø£å\T # ˚sTT+#·Tø√e≥+ eTTK´eTì n_ÛÁbÕj·T|ü&Ü¶s¡T.
d”»q˝ Ÿ yê´<ÛäT˝À¢ m≈£îÿe>± &Ó+^, eT˝Ò]j·÷, ∫≈ £îHé >∑THê´ ‘·~‘·s¡
yê´<ÛäT\THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. @ »«s¡yÓTÆHê 48 >∑+≥˝À¢ ‘·>∑Zø£b˛‘˚ yÓ+≥H˚
ì|ü⁄DT&Ó’q &Üø£ºsYqT dü+Á|ü~+∫, ‘·–q |üØø£å\T, ∫øÏ‘·‡
#˚sTT+#·Tø√yê*‡+<˚Hêïs¡T. <√eTø±≥T‘√ bÕ≥T ø£\Twæ‘· ˙s¡T, ÄVü‰s¡+
ø±s¡D+>± yê´<ÛäT\T Á|üã\T‘·THêïj·THêïs¡T. rÁeyÓTÆq »«s¡+, ‘·\H=|æŒ e+{Ï
\ø£åD≤\T &Ó+^ e∫Ãq yê]˝À ñ+{≤j·Tì #ÓbÕŒs¡T. ;|” |ü&çb˛e≥+,
s¡ø£ÔÁkÕe+ »s¡>∑≥+, ù|¢{Ÿ ˝…≥¢ dü+K´ |ü&çb˛e≥+ nH˚$ <äX¯\ yêØ>±
Ç+<äT˝À ø£ì|æ+#˚ \ø£åD≤\ì $e]+#ês¡T. eT˝Ò]j·÷ $wüj·T+˝À m≈£îÿe>±
»«s¡+ s√E˝À ø=ìï >∑+≥\ bÕ≥T e∫Ãb˛‘·T+≥T+<ä˙, n<˚ rÁeyÓTÆq
eT˝ Ò]j·÷ $wüj·T+˝À s√»+‘ê ñ+& ˚
neø±X¯eTT+<äHêïs¡T. $ πs#·Hê\T, yê+‘·T\T nsTTq
dü+<äsê“¤˝À¢ ñ|ü⁄Œ˙s¡T, ìeTàs¡dü+ ‘ê–+#ê\Hêïs¡T. 

nìï »«sê\T ø√$&é ø±<äT... 

‘êsêïø£ ÄdüŒÁ‹˝À yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´+
ÄØºd” ø±]à≈£î\≈£î myéT&û dü»®HêsY uÛÑs√kÕ
� Äø£dæàø£ ‘·ìF..nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ Ä<˚XÊ\T 

qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√
ÄØºd” ø±]à≈£î\≈£î ‘êsêïø£˝Àì ÄdüŒÁ‹˝À yÓTs¡T¬>’q

yÓ’<ä´+ n+~kÕÔeTì {°mdtÄØºd” y ˚TH ˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY
$X¯«Hê<Ûé #Óqï|üŒ dü»®HêsY nHêïs¡T. dü+düú O<√´>∑T\T
Äs√>∑´+>± O+fÒH˚ eTqT>∑&É u≤>∑T+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T.
X¯ìyês¡+Hê&Üj·Tq Äø£dæàø£+>± ‘êsêïø£ ÄØºd” ÄdüŒÁ‹ì
dü+<ä]Ù+#ês¡T. ÁbÕ+>∑D+, yês¡T¶\T, Ä|üπswüHé ~∏j˚T≥s¡T¢,
W{Ÿ ù|ôw+{Ÿ $uÛ≤>∑+, mø˘‡πs, bòÕs¡àd”, kÕÿì+>¥, ã¢&é
XÊ+|æ˝ Ÿ s¡÷+, ˝≤´uŸ ôd+≥sY, ád”J $uÛ≤>±˙ï
ø£*j·T‹]>±s¡T. nø£ÿ&ç j·T+Á‘ê\ |üìrs¡TqT n&ç–
‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. z|”˝À n+<äT‘·Tqï ùde\ >∑T]+∫,
nø£ÿ&É≈ £î e∫Ãq s√> ∑T\qT dü«j·T+>± n&ç–
‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. eT+<äT\T ÇdüTÔHêïsê..˝Ò<ë nì s√>∑T*ï
n&ç>±s¡T. m≈£îÿeeT+~ eT+<äT\T ãj·T≥≈£î sêdüTÔHêïs¡˙,
Çe«fÒ¢<ä˙ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. Bì‘√ bòÕs¡àd” dæã“+~ì
|æ*∫ ø±s¡D≤\T n&ç>±s¡T. ÇHéù|ôw+{Ÿ, W{Ÿ ù|ôw+{Ÿ
yês¡T¶\qT > ∑eTì+∫ ø=ìï e÷s¡TŒ\T dü÷∫+#ês¡T.
‘·ø£åD+ yê{Ïì #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. s√>∑T\ düVü‰j·÷s¡ú+
yÓ+≥H˚ ¬s+&ÉT n+ãT˝…qT‡\qT düeT≈£LsêÃ\ì ÄdüŒÁ‹
dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ yÓ+ø£≥s¡eTDqT Ä<˚•+#ês¡T. &Üø£ºs¡¢‘√
uÛÒ{° nj·÷´s¡T. nø£ÿ&ç dæã“+~ düeTdü´*ï n&ç–
‘Ó\TdüT≈ £îHêïs¡T. eè‹Ô|üs¡+>± &Üø£ºs¡¢≈ £î m<äTs¡e⁄‘·Tqï
Çã“+<äT*ï n&ç>±s¡T. ∫qï ∫qï düeTdü´*ï
ÁbÕ<Ûëq´‘êÁø£eT+˝À |ü]wüÿ]+#ê*‡q nedüsêìï Äø£ÿ&ç
&Üø£ºs¡T¢, dæã“+~øÏ >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. ÄØºd” O<√´>∑T\T, ]f…ÆsY¶

O<√´>∑T\ Äs√>∑´ πøåeT+ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]düTÔqï≥Tº
#ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹ $uÛ≤> ∑+˝Àq÷ ôdŒwü*dtº &Üø£ºs¡¢≈ £î
dü+ã+~Û+∫q yÓ’<ä´ |ü]ø£sê\T, dü<äTbÕj·÷\ô|’ yê]‘√
#·]Ã+#ês¡T. n‘·´+‘· Ä<ÛäTìø£ yÓ’<ä´ dü<äTbÕj·÷\qT
Çø£ÿ&ç qT+#˚ dü+düú O<√´>∑T\≈£î n+~+#˚˝≤ @sêŒ≥T¢
# ˚j·÷\ì Ä< ˚•+#ês¡T. yÓ’<ä´ |üØø£å\T, j·T+Á‘ê\T,
|ü]ø£sê\ $ìjÓ÷> ∑+, ]|òüs¡˝ Ÿ ÄdüŒÁ‘·T\ $esê\T
‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. yÓ’<ä´ |üØø£å\ ø√dü+ dü+düú O<√´>∑T\qT
ãj·T{Ï ÄdüŒÁ‘·T\≈£î ]|òüsY #˚jÓ÷<ä›˙, ø±s=Œπs{Ÿ ‘·s¡Vü‰
yÓ’<ë´ìï Çø£ÿ&É n+~+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. Bìø√dü+
Á|ü‘˚´ø£+>± Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+∫, ‘·q≈£î |ü+bÕ\ì
Ä< ˚•+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄdüŒÁ‹ ÁbÕ+> ∑D+˝À
Äj·Tq yÓTTø£ÿ\T Hê{≤s¡T. dü+düú myéT&û dü»®HêsY yÓ+≥
m–®≈ £L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºs¡T¢ |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+, j·÷<ä–], $H√<é,
yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, eTTìX‚KsY, ÄdüŒÁ‹ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ
yÓ+ø£≥s¡eTD ‘·~‘·s¡T\T OHêïs¡T. 

30q |”áôd{Ÿ sê‘·|üØø£å 
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

sêh+˝À ;|”á&û, &û|”á&û ø√s¡T‡˝À¢ 2021`22
$<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À Á|üy˚XÊ\ ø√dü+ ìs¡«Væ≤+#˚ |”áôd{Ÿ sê‘·|üØø£å áHÓ\
30q »s¡>∑qT+~. á y˚Ts¡≈£î ñqï‘·  $<ë´eT+&É* #Ó’¬sàHé Ábıô|òdüsY ÄsY
*+u≤Á~, |”áôd{Ÿ ø£˙«qsY $ dü‘·´Hêsêj·TD X¯ìyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q
$&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. C≤rj·TkÕúsTT˝À b˛{° |üØø£å\‘√bÕ≥T yê‘êes¡D
|ü]dæú‘·T\T nqT≈£L\+>± ˝Òq+<äTq áHÓ\ 22q »s¡>±*‡q |”áôd{Ÿ
sê‘·|üØø£å ‘˚Bì 30øÏ e÷sêÃeTì $e]+#ês¡T. áHÓ\ 16 qT+∫
nuÛÑ´s¡Tú\T Vü‰˝Ÿ{Ï¬ø≥¢qT &ÍHé˝À&é #˚düTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. ÄHé˝…’Hé˝À
<äs¡U≤düTÔ\ düeTs¡ŒD >∑&ÉTe⁄ áHÓ\ 9 es¡≈£î ñ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï
es¡≈£î ;|”á&ûøÏ 2,799 eT+~, &û|”á&ûøÏ 2,145 eT+~ ø£*|æ yÓTT‘·Ô+
4,944 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ #˚XÊs¡ì $e]+#ês¡T. 

@|”˝Àq÷ ÄØºd” bÕ]‡˝Ÿ &√sY &Ó*eØ
qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√

@|”mdtÄØºd” bÕ]‡˝Ÿ n+&é ø±s√Z &√sY &Ó*eØ ùde*ï Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì
Á|ü<Ûëq |ü≥ºD≤ ˝À¢q÷ Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·Tqï≥Tº Ä dü+düú  ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·
düVü‰j·T y˚TH˚»sY (düs¡≈£îs¡yêD≤) ùwø˘ n»à‘·T˝≤¢ ‘Ó*bÕs¡T. áHÓ\ 1e ‘˚B
qT+∫ &√sY &Ó*eØ ùde*ï n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘Ó#êÃ eTì X¯ìyês¡+Hê&=ø£
|üÁ‹ø± Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D ˝Àì ôV’≤<äsê u≤<é‘√ bÕ≥T m+|æø£
#˚dæq q>∑sê\ qT+∫ á ùde*ï n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘ÓdüTÔHêïeTHêïs¡T. n˝≤π>
@|” qT+∫ ‘Ó\+>±D≈£L &√sY &Ó*eØ düØ«düT\T n+<äTu≤≥T˝À O+{≤
j·Tì $e]+#ês¡T. 

� Á|ü<Ûëì e<ä› ;d” »q>∑Dqô|’ πød”ÄsY
m+<äT≈£î #·]Ã+#·˝Ò<äT :
;d” dü+πøåeT dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT
C≤E\ Áoìyêdt >ö&é
ôV’≤<äsêu≤<é: eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY ;d”\ n+fÒ

˝…ø£ÿ˝Òì ‘·q+‘√ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì, e÷≥\‘√ ;d”\
|ü≥ ¢ Áù|eT ≈ £î]|ædü÷Ô, Ä#·s¡D˝À $eø£å‘·‘√
e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT
C≤E\ Áoìyêdü>ö&é nHêïs¡T. X¯ìyês¡+
ôV’≤<äsêu≤<äT˝Àì >√˝≤ïø£˝À »]–q ;d” dü+|òü÷\
düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T eTTK´eT+Á‹
πød”ÄsY Á|ü<ÛëqeT+Á‹ qπs+Á<äyÓ÷&û‘√ 50 ì$TcÕ\ ùd|ü⁄
düe÷y˚X¯yÓTÆ |ü~ &çe÷+&É¢‘√ ≈£L&çq
$q‹ |üÁ‘êìï Ç∫Ãq πød”ÄsY ;d”\
»q >∑Dq ô|’ Á|ü<Ûëì e<ä› ø£˙dü+
Á|ükÕÔ$+#·ø£b˛e&É+, ≈ £î˝≤\
˝ …ø£ÿ\ô|’ &çe÷+&é #˚j·Tø£b˛e&É+
;d”\ |ü≥¢ πød”ÄsY≈£î ñqï ∫‘·ÔX¯ó~ΔøÏ
ì<äs¡Ùq+ Äj·Tq nHêïs¡T
»q> ∑Dq˝À ≈ £î˝≤\ ˝ …ø£ÿ\T
rj·÷\ì Ç|üŒ{Ï πø ◊<äT sêÁcÕº\
nôd+;¢˝À rsêàq+ #˚XÊs¡ì, _dæ
≈£î˝≤\ ˝…ø£ÿ\ ≈£î eT<ä›‘·T >± 18
sê»ø°j·T bÕØº\T πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ
˝ ÒK\T sêXÊs¡ì Äj·Tq á
dü+<äs¡“¤+>± > ∑Ts¡TÔ # ˚XÊs¡T. ìrwt
≈ £îe÷sY, kÕº*Hé, eTeT‘ê u…qØ®,
qMHé |ü{≤ïj·Tø ˘, ñ<ä Δyé < ∏ëø£ πs,
nœ˝ Òwt j·÷<äyé, X¯s¡<é |üyêsY,
eTeT‘ê u…qØ® ‘ ˚»dæ« j·÷<äyé,
e÷j·÷e‹ ‘·~‘·s¡ Hêj·T≈£î\+‘ê
;d” ≈£î˝≤\ ˝…ø£ÿ\ ø√dü+ πø+Á<ëìï
|ü≥Tº |ü&ÉT‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.
Ç|üŒ{Ï¬ø’Hê πød”ÄsY {°ÄsYmdt bÕØº
n<Ûä´≈£åî&ç>±, eTTK´ eT+Á‹ >± ;d”
≈£î˝≤\ »q>∑Dqô|’ 48 >∑+≥˝À¢>±
‘·eT $<Ûëq|üs¡yÓTÆq ìs¡íj·÷ìï
yÓ\¢&ç+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. ˝Òì|üø£å+˝À {ÏÄsYmdt bÕØº
XÊdüqdüuÛÑT´\T, eT+Á‘·T\qT yê]
|üs¡´≥q\qT mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É
n&ÉT¶≈ £î+{≤eTì Äj·Tq
ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Bìô|’ ;d”
kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q

eT+Á‘·T\T, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T, myÓTà˝ Ò´\T
eTTK´eT+Á‹ô|’ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îsêyê\Hêïs¡T.  ˝Ò≈£î+fÒ
yê]ì _dæ Á<√VüQ\T>± Á|üø£{ÏkÕÔeTHêïs¡T. á
düe÷y ˚X¯+˝À ≈ £î\ÿ#·s¡¢ Áoìyêdt,ø£qø±\ XÊ´yéT,
‘ê{Ïø=+&É $Áø£yéT >ö&é,ø£‘·TÔ\ düT<äs¡ÙHé, sêe⁄\ø√˝Ÿ qπswt
,ã&˚düuŸ ,Ç&ç– Áoìyêdt >ö&é ,>=&ÉT>∑T eTùV≤wt j·÷<äyé
,e]≈£î|üŒ\ eT<ÛäT, kÕsTT‘˚» ,sêCÒwt ,ã+&ç>±] sêE >ö&é
‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

;d”æ ≈£î˝≤\ ˝…ø£ÿ\ô|’ {°ÏÄsYmdt yÓ’K] #ÓbÕŒ*

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é 
yÓ’mdt $»j·TeTà Ç{°e\ ìs¡«Væ≤+∫+~ Äràj·T düy˚Tàfi¯q+

ø±<ä˙, n~ ˇø£ sê»ø°j·T düy˚Tàfi¯eTì {°|”d”d” Á|ü#ês¡ ø£$T{° #Ó’¬sàHé
eT<ÛäTj·÷w”ÿ >ö&é$eT]Ù+#ês¡T.yÓ’mdt ùde\qT >∑T]Ô+∫+~ ø±+Á¬>
ùd‡qì Äj·Tq ̌ ø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.»>∑Hé, wü]à\.. ‘·eT m<äT>∑T
<ä\≈£î ø±s¡DyÓTÆq ø±+Á¬>dt ø=eTàì q]πø+<äT≈£î #·÷düTÔHêïs¡ì
$eT]Ù+#ês¡T. sêVüQ˝Ÿ >±+BÛì Á|ü<Ûëì #˚j·T≥y˚T yÓ’mdt \ø£å´eTì

‘Ó*bÕs¡T. ‘·q‘√bÕ≥T ø√eT{Ï¬s&ç¶ ≈£L&Ü k˛ìj·÷>±+BÛ #·\e e˝Ò¢
á kÕúsTTøÏ m~>±eTì $e]+#ês¡T. ø√eT{Ï¬s&ç¶...bÕØº ìs¡íj·÷ìï
ø±<äì $»j·TeTà ìs¡«Væ≤+∫q düuÛÑ≈£î yÓfi¯¢≥+ dü]ø±<ä˙,n~ ø±+Á¬>
dt≈£î qwüº+ #˚≈£Ls¡TdüTÔ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.‘·+Á&ç dü+düàs¡D düuÛÑ≈£î sêì
ø=&ÉTø£+≥÷ ˝Àø£+˝À ñ+{≤sê..? nì »> ∑HéqT Á|ü•ï+#ê
s¡T.ø±+Á¬>dt qT+∫ ãj·T≥≈£î yÓfi≤¢\ì nqT≈£î+fÒ yÓfi¯¢+&ç..n+‘˚ø±˙
yÓqTïb˛≥T bı&Éy=<ä›+≥÷ ø√eT{Ï¬s&ç¶øÏ #·Ts¡ø£\+{Ï+#ês¡T. 

n~ sê»ø°j·T düy˚Tàfi¯q+..:eT<ÛäTj·÷w”ÿ >ö&é 
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ప అతగ్భొల్ =షై.

ప్రనలరన1సరల 1 "పికిఎం”) తేరి
80, సెప్టెంబర్, 202), గురుచారం నం ఓ గంటలకు ( అఎన్లీ) వీడియో కాన్నెరి' (ిసి/ రృళ్ళ శ్రవణ మార్యమాల ద్యారా
(ఓఎలిఎల) ఏతఎంలో పేర్ళొర్న నియమాలకు అనుగుణంగా నిర్వహింగబడును. కోలీసులో సా వ్ల వ్యాపార నిర్వహణకు కంపెసీల
రట్టు, 2013 యొక్క పర్టిందు నియమాలు మరియు దానిలో పేర్యాన్నక మంధ్రత్యృళాళ (ఎంసీఏ)
మరియు సెలీ తేది. 12 020 (ఉమ్మడిగా సంబంధిత సర్యులర్ను తనననర
1412020 మరియు తేది. 06 వసైల్, 2020, అనరళ ॥లంటయమము 2020 మరియు జశరల్ సర్యులర్
వెం, ఫటులు తేడ 06 మే, 2020 మరియా తేరీ 18 అనని, 21న అరీ చేసిన సర్యుండ్రో పాటు ఇకక వర్తిండు సర్ములక్షరో
దడవగవరు వె మకుఅయమలియున సెలీ!
ఇటోనన్ లంగ్ పరమంటు ఏను 2020 తేడీక జారీ రేసిని సర్ములర్ ఓ అనుగుణంగా సభ్యుల భౌతిక హాజరు లేకుందా

ఉమ్మడి నేవీక బ్వారా విజిఎం విర్వహించటడును
సందత్సరానికి తెందీననబ్రంసల మరియు పెత్తి రరుగార్స్కు అనుగుణంగా తినల మరియు వొద్ద.2|

మనమున
(04-00-2021 రోజున ఎలజ్హ్రారిక్ విధారంలో కంపెనీ వర్ద లేదా ఆర్టీవ

ననన'0గ.€ లో మరియు సిడిఎస్ఎల్ వెబ్సైట్ ౪౧44౪00౧0౧8 ౧0౧౦లో సం్థడిందవన్చును

న,అ113లోవి సెక్ష[ 108లో పొటు చదదడగని కంపెనీల( మేనేజ్మెంట్ మరియు అర్మీదిన్పేషన్) రూల్స్, ఎం314 రూళ20,
నవరింతుంటిన ఇర . ల్ ఇలోవ్ తరపు రటల్ గరపరరక రెగ్యులీషడ్

నమలటం నియోగం రేముకోవాలనే ఏజినం బోటీసు, ద్యారా ఎల్టారికీ
మిద్యరిచ్యి ననంధిననయోర్యాడ అందున హక తున్వీలీ షేర్స్క్షు అమగుణంగా కుఫెలీ యొక్క ఈర్వీలీషేర్స్డూపులో

ధ్ డేట్ తేది 24, సెస్టెంచిర్, ఏ021నాలీకీ ఇవ్వదరీనని
కంపెనీల రట్టం. 2013లో సెక్షన్ 91 ప్రకారం మరియు దీనితో పొటు వర్తింపడగిన నిజంధనలు, సభ్యుల రిజిస్టర్ మరియు వాటాల
బదిలీ పుస్తకం శేదీ 23, సెప్టెంబర్, 2021, గురువారం నుంచి 90, సెప్టెంబర్ 2021. గురువారం వరకు (రెండు రోజులు కలుపుకొన్
॥ 2తవ వజీఎంకు సంచింధింది ఏర్పాటు చేయదిడీనవి
నపసెస్టెంచిర్,. 2021న ప్రారంభమై తేదీ 29,3'

క్రానిక్ ఓటింగ్ విధానం ద్వారా తమ ఓట్లను నమోదు చేయవచ్చును. గడువు ముగిసిన కఠాత సిడుముల్ మాట్దయ్
భర విషీ/ ఓఎవనం ద్వారా విజిఎంలో సభ్యులు రిమోట్ ౩-ఓదింగ్లో కంపెనీ ప్రథీపాదలనలపై

నమోదు రేయవట్టయితే, విజిఎం కొనసాగుతున్న సమయంలో రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా పాల్గొని ఓటు నమోదు చేయవచ్చును,
ఏజీఎం కంటీ ముందుగా ఓటు నమోదు చేసేన ఏకిఎం సమావేశాన్ని విసిఓఎవిఎం ద్వారా హాజరుకావచ్చును కాదీ ఏటిఎం
క నానురపోసి క్ అం సంపత యా.న

, 2026న ముగిస్తేంది. ఈ నమయంలో సభ్యులంతా

కంపెనీలో మరియు కంపెనీకి సందింధించిన ఏఎంనోటీసును 2 మాధ్యమం ద్వారా పొందిన నారు
హమ , హెల్చ్డెన్య్ ౧అధిరతిక!.ఊం0౧ర్తి .౨0/) మయిల్పై లాగిన్ బడీ
మరయు పానీవర్టీలను పొందవర్భుడుఎరరికే, ఒకవేళ అలేడు' అమె సిడిఎస్ల్ ద్వారా రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్
ద్వారా పాల్ళాన్నడతే గతంలో ఉపీయానంలన అనన్ బలమరయి పాదవర్టను ఉంటరు ద. కొవొచ్చును
షాఓటింగ్కు సంబంధించి ఎలాందీ సందేహాలుంటే మరియు తరుచుగా అడిగిన ప్ర ము ( “ఎఫ్ఫిక్యూ) మరియు ఇ-ఓటింగ్
మాన్యుయేల్44౧4.640100962.006౧ వెబ్సైట్లో సంప్రదించి పొందవచ్చును. హెల్ప్ సెక్షన్ కండ పాందన ను లీదా
లరలరటన.533 టోల్ ఫ్రీ కాల్
వేయనచ్చుము.
కంపెనీ యొక్క ఏజిఎంకు సంబింధిందిన సమాచారాన్ని ౪౧44816361291000).1 వెబ్సైట్లో, సిడిఎస్ఎల్ వెబ్సైట్
౪4.2౪011౧1౧6౩.00గ౫లో మరియు మెట్రోపాలిలన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ అఫ్ ఇండియా చెలొసైట్ ౪04.గ561.1౧
గాంళ౧౮18.00.10 లో పొందవచ్చును.   

 

జిల్లా షెడ్యూల్డ్కులాల అభివృద్ధి శాఖ - మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జుల్లా

క్. షకలజ గవ

బైై/817/2020 01-09-2021
విషయము : జిల్లా షెడ్యూల్డ్ కులాల అభివృద్ధి శాఖ ఎస్సి/బిసి వసతి గృహాలకు కిరాణా

సామానులు సరఫరా చేయుట గురించి.
నిర్దేశ్యం : జాయింట్ కలెక్టర్ నుండి నోట్ అప్రువల్ తీసుకోవడం అయినది.

మేద్చల్-మల్మాజ్గిరి జిల్లాలో గల ఎస్సి/బిసి వసతి గృహాలకు 2021-22
సంవత్సరానికి కిరాణా సామానులు సరఫరా చేయుట కొరకు ఆసక్తి గల వ్యాపారులు / డీలర్లచే
షార్ట్ సీల్డ్ టెండర్ కోరబడుచున్నవి.

ఇట్టి టెండర్ దార్లు రూ. 1000/- లు డి.యస్,సి,డి,ఓ మేద్చల్-మల్మాజిగిరి గారి
పేరిట బ్యాంకు డ్రాఫ్ట్ తో తేది; 06-09-2021 నుండి 09-09-2021 సాయంత్రం 5.00
గంటల లోపు అన్ని కార్యాలయం పని వేళలో ఇచ్చి టెందర్ ఫారంను పొందవచ్చును. పూర్తి
చేసిన టెండర్ ఫారంను తేది: 09-09-2021 సాయంత్రం 5, 00 గంటల లోపు ది,యస్,సి,డి,.ఓ

మేద్చల్-మల్మాజిగిరి గారి కార్యాలయం నందు సీల్డ్ కవర్స్ టెండర్ బాక్స్ నందు వేయవలెను.
ఇట్టి టెండర్ బాక్స్ ను తేది: 13-09-2021 మధ్యాహ్నము 3,00 గం.లకు జిల్లా

సంయుక్త కలెక్టర్ కార్యాలయంలో టెండర్ ని ఫైనల్ చేయబడును.
జిల్లా సంయుక్త కలెక్టర్ తరపున

మేద్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా

  

   
ఇంటడమ్ఇంత్ బ్యాంక్ విమిటెత్

డోర్ నెం. 1-10-72. ౩వ అంతస్తావ ర్దన్ నవ.

లశ9! హైదరాబాద్- 5౦0001 6. ఫోస్ భక.కంకావ.

5485459! చట్టం-2002 యొక్క 13(2) విభాగం పరిధిలో డిమాండ్ నోటీసు
క్యూరిటైటేషన్ అండ్ రీకనష్రక్షు ఆఫ్ఫైనాన్నియల్ ఎస్నెట్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఇంటరెస్ట్ 2002

రు కని విభాగం 'నీరిధిలో ఇండస్ఇెండ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ వారిచే ఈ నోటీసు జారీచేయటబడినది. శిదులో
న రిజిష్టరు రా మీ చిరువామాలకు పంపబడిన ఈ నోటిసు పొస్టాఫిస్ షా డొ కాకుండా తిరిగి వచ్చినది. కనుక

అందలి నమ త్యా ) మార్గముల ద్వారా మీకు చేరుటకు సక్యూరిటీ ఇంటరెస్ట లరనాటుయ2002
యొక్క 13(8) & 13(13) విభాగములతో కూడిన అ యొక్క 13(2) గావో కారం ప్రదుకించబడుటు బవౌత

హామీదారులు, సెక్యూరిటీలు, బకాయిలు మొత్తం, 13(2) విభాగం క్రింద పంపిన డిమాండ్ నోటీసు మరియుని యటడీనే
మొత్తం వివరాలు క్రింద వివరించబడినవి

బుణగ్రహీత పేర్లు మరియు చిరునామా : (1) మెసర్స్ కవరిట్ స్టైెయిర్, ప్రొగ్హైటర్, ఇంటి నెం.20-4-199/2/ఎ, యుటిలిటీ కాంపైైక్స్, షా
ఆలి బండ్య హ్ఞైదరాబ్రాద్.500065. (2) శ్రీ హాసన్ బిన్ హమ్హవంత లేటు అబ్టుల్లా అహ్మద్ బిన్ హను, ప్తాట్ నెం. నష్లోర్ చం.)
వకాంప్పెట్స్ యమ్సిహెచ్ నెం, 12-2-12, మురదనగలో హైదరాబాద్ (3) అవద్ చిన్ హ్హ, తండి లేటు ఆ [ద్ బిన్

, ఇంటి నెం. 12-2-330/బి/3, యమ్సిహెచ్ నెం.9, మురాద్నగర్, హైదరాబాద్-500028. (4) పొలె బిన్ లో లేటు
సఅహ్మద్ బిన్ హమ, ఇంటి నెం. 12-2-330/బి/3, యమ్సిహెచ్ నెం.9, మురాచ్నగర్, హైదరాబాద్-500028. (5)శ ఒమర్

హ్మె తంట లేటు అట్లుల్లా అహ్మద్ బిన్ హవ్మ, యమ్సిహెచ్ నెం. 12-2-8354, ఏపిహెచ్బి నెం.60-యమ్బజిహెచ్, మెహెద్
హైదరాబాద్-500028 (6) శ్రీమతి జనా హస్టన్, హసన్ బిన్ హమ్మ, ఇంటి నెం. 12-2-330/బి/3, యమ్సిహెచ్ నెం,19, మురాద్నగేర్,
“నాదరాబాద్-500028. (మరియు నెం.6) శ్రీమతి జహ్రా హపన్, భర్త హాసన్ బిన్ హమ్మ, యమ్సిహెచ్ నెం,20-5-245/ఎ, (పోర్షన్ హౌస్
నేం. 20-5-245), ఖాజివుర, గతా500002. (7) శ్రీమతి సాలెహ సుల్తాన, భర్త ఒమర్ బిన్ హమ్మ యమ్సిహెచ్ నెం. 12-2-831౪

౧రోలర్టోగ్గిల్లో టా

 

 

54, ఎపహెచ్టి నెం,60-యచబుబజిహెచ్ నం,హాదరాబాచ్-500028. (8) మెనర్ (ాతమనర్స్, షాపు నెం, 21
& 22, ఎవిహెచ్బి కాంప్లెక్స్, మొజంజాహి మార్కెట్, 'హైదీరాబాద్-500001. (9) మెనర్ఫ్ క కనన డి,నెం
20-5-665/5-6- 7, ఆప టాశిస్ ఎదురుగా, షా ఆలి బడ, వాదరాబాద్-500065. (10 వోవ్ కంటిననేెం 2-330/బి/

త్తవట్ నెం.19, మురాద్నగర్స్ హైదరాబాద్-500028. బకాయి మొత్తం : రూః 1,32,68,003.08 సైంలు (శిరములా ఒక కోటి
ము రెండు లక్షల అరవై ఎనిమది వేలతొమ్మిది వందల మూడు రూపాయల ఎనిమిది పైసలు మూత్రమే) తేది,06-08-2021 నుండి

స్తావేజూ రేటు ప్రకారం భవిష్య వడ్డీ మరియు ఇతర నుగల
వివరణ / నుంజూరు చేయటడిన సౌకర్యాల వివరములు
 

 

 

    
 

 

 

 

వనం, సొకర్యం వివరములు మొత్తం (రూ లక్షలలో)

ఓవర్ డ్రా. లోన్ అకౌంట్ నెం. 650000539545 120.00

జై ౯||౬. కౌవిడ్ 19, లోన్ అళౌంట్ నెం. 571000004889 6.31

మొత్తం 12631
06-08-2021 నాటికి చెల్షించవలసిన మొత్తం

లోన్ వివరాలు అనలు మొత్తం బకాయి జతపరచవలసని వచిమొత్తం అలల (రూ)

క్యాష్ శ్రైెడిట్ ఈూః 1,20,00,000.00 రూః 913445,01 రూః 1,29.13,445.01

౯". కొవిడ్ 19 రూూ 3,15,524.51 రూ; 33,933.56 రూ; 3,55,458.07

మొత్తం బక రూ 1,32,68,90.06    
తేది. 05-08-2021 నాటికి చెల్లించవలసిన మొత్తం రూ 1,32,68,903.08 పైః (అక్షరములా ఒక కోటి ముప్పై రెండు లక్షల అరవై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది
వందల మూడు రూపాయల మరియు ఎనిమిది పైసలు ] తేది. 06-08-2021 నుండి చెల్లించవలసిన మొత్తం. వత్తి మరియు ఇతర ఇర్నులు,
 

ముజగ్రహ్ఠ సేద్లు మరియు చిరునామా : (మెనర్స్ కవంట్ ఎంటల్ గ్రైకెన్, నర్స్. డి.నెం. 20-5-665/5-6-7, ఆష టాకిస్
ఎదురుగా, షా ఆలి బండ, హైదరాబాద్-500065. (2) శ్రీ హనన్ బిన్ హంజ, తండ్రీ లేటు అబ్బుల్లా అహ్మద్ బిన్ హ్హషో 10%
ఫ్లార్ నెం.1 ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ యమ్సిహెచ్ నెం, 12-2-112, మురాద్నగర్, హైదరాబాద్. (3) లఅవద్ హంజ, టీ...టు అట్టుల్లా
అహ్మద్ బిన్ హ్హ, ఇంటి నెం. 12-2-330/బి/3, యమ్సి]హెచ్ నెం.9, మురాద్నగర్, హైదరాబాద్-500028. (4) శ్రీ పాలె బిన్ హంజు
తంద్రీ లేటు అబ్లుల్లా అహ్మద్ బిన్ హచ్హు, ఇంటి నెం, 12-2-330/బి/3, యమ్సిహెచ్ నెం.9, మురాద్నగర్, హైదరాబాద్ 500028,
(5) 4 ఒమర్ విన్హంటు, తండ్రి లేటు అట్టుల్లా అహ్మద్ బిన్ హమ్హ, యమ్స్హెచ్ నెం. 12-2-83౪54, ఎపహెచ్టి నెం.60-యమ్ఐజిహెచ్,
మెహిదిపట్నం, హైదరాబాద్-500028 (6) శ్రేమతిజహ్రా హనద, భర్త హసన్ బిన్ హు, ఇంటి నెం, 12-2-330/బి/3, యమ్సిహెచ్
నెం.9, మురాద్నగర్, హైదరాబాద్- 500028.,(మరియు నెం.6) శ్రీమతి జహా హసన్, భర్త హసన్ బిన్ హమ్హు, యమసిహెచ్ నెం.20-5-245/
వె, (పోర్షన్ హౌస్ నెం, 20-5-245), ఖాజీవుర, హైదరాబాద్-500002. (7) శ్రీమతి సాలెహ నుల్హాన, భర్త ఒమర్ బిన్ హమ్హ, యమ్సి్హెచ్
నెం. 12-2-83౪54, ఏపిహెచ్బి నెం,60-యమబఐజిహెచ్, మెహిదిపట్నం, హైదరాభాద్-500028. (8) మెనర్స్ కవరిట్ మోర్, సార్టనర్స్,
షాపు నెం. 21 & 22, ఏవ్హెచ్బి కాంప్లెక్స్, మొజంజాహి మార్కెట్, హైదరాబాద్-500001. (9) మెనర్స్ కవరిట్ స్లెయిర్, ప్రాడైటర్,
ఇంటి నెం.20-4-199/2/ఎ, యుటిలిటీ కాంప్లెక్స్, షా ఆలి బండ, హైదరాబాద్-500065. (10) కవరిట్, ఇంద నెం. 12-2-3304
బి/3, యమ్సిహెచ్ నెం.319, మురాద్నగర్, హైదరాబాద్-500028. ఐకాయి మొత్తం : రూః 2,07.33,769.58 సైజలు (అక్షరములా
రెండు కో ఏరు ఇడం సంప) మూత నేం ఎతునందల ఆరని తాసాం రూపాయల యాబై ఎనీమని పైపలు మాత్రమే) తది:6-08-2021
నుండి దస్తావేజు రేటు ప్రకారం భవిష్య వడ్డీ మరియు ఇతర

వివరణ / మంజూరు చేయపడిన సౌకర్యాల వివరములు
 

 

 

    
 

 

 

 

వ,నసం, సౌకర్యం వివరాలు మొత్తం (రూ లక్షలలో)

ఓవర్ డ్రా. లోన్ అకౌంట్ నెం. 650000539572 270.00

2 ౯/౬. కౌవిడ్ 19, లోన్ అకౌంట్ నెం. 571000004551 8.83

మొత్తం 278.83
06-08-2021 వాటికి చెల్లించవలసిన మొత్తం

లోన్ వివరాలు అసలు మొత్తం బకాయి జతపరచవలపని వత్తి మొత్తం మొత్తం (రూ)

క్యాష్ శ్రెడిట్ ఈూః 1,87,99,999.99 రూః 14,33,170.57 ఈరూః 2,02,33,170.56

౯||౬. కొవిడ్ 19 రూ 4,41,532.50 రూ॥ 59,066.52 రూ; 5,00,599.02

మొత్తం బకాయి రూః 207,33,769.58    
తేది. 05-08-2021 నాటికి చెల్లించవలసిన మొత్తం రూః 2,07,33,769,58 "సైః (అక్షరములా రెండు కోట్ల ఏడు లక్షల ముప్ప )ై మూడు వేల ఎడు వందల
అరవై తొమ్మిది రూపాయల యాఖై ఎనిమిది పైసలు మాత్రమే) తేది. 06-08-2021 నుండి చెల్లించవలసిన మొత్తం, వది మరయు ఇతర ఖర్చులు.
సెక్యూర్అన్ముల వివరములు (తనఖాపెట్టిన ఆస్థులు) : ముఖగ్రహీతకు చెందిన మొత్తం ప్రస్తుత ఆస్థులు అందలి అంతరభాగములైన
ముడిసరుకు తయారు, తయారుచేసిన వస్తువులు, రిసీవబుల్స్, బుక్ డెట్ట్ యొక్క స్టాక్ మరియు వ్రలీవాది నెం.1 యొక్క ఇతర ప్రస్తుత
ఆస్ఫులుపైన ప్రత్యేకంగా ర!ద్వారా తనఖా (హైపోధికేషన్) షెడ్యూలు ఆస్తి నెం.1: శ్రీ హన అబ్బుల్లా విన్ హంజా తండ్రి అబ్బుల్లా
అహ్మద్ బిన్ హంజా (క్రయ . 1141/2000, తేది. 15-05-2000)గారికి చెందిన|ఆస్తీ : ఆం.ట్ర.. హైదరాబాద్, మరార్
705 చ॥గంల విస్తీర్ణంలో మపేరిట నిర్మించిన యమ్సిహెచ్ నెం. 12-2-112 కలిగన మొదటి అంతస్తు, ప్లాట్ నెం. 101లో
సై చఅ॥ల సేత ఏరియా కేలిగీన అవిభాజ్యపు భూమి వాటా 40 చక॥పొద్దులు: ఉత్తరం | ఓపెన టు స్కై,
[కరు & ఫ్లాట్ నెం. 102 & మెట్టు మరియు కారిడార్, పడమర : టోపిన్ టు ౩ రో
రార్లు విన్ అహ్మర్, (1) $ 8నయ అబ్బుల్లా
అబల తండ్రి శ్రీ మహమ్మద్ అబ్బుల్లా అహ్మద్ (4) తండ్రి శ్రటీ మైహమ్మద్ అబ్బుల్లా

స్ట్రా 1217/1984 తేది. 27-02-1984) వ్చెందినఅస్తి:క హరనమెహదీపట్లుం 180 చజగణలలో మునిసిపల్
వెం. 12-2-330/బి/3 కలిగిన డబుల్ స్టోరీ (రెండు అంతస్తులు) ఇల్లు ఉత్తరం : రోడ్డు దక్షిణం : పారుగువారి ఆస్థి, తూర్పు
: పారుగు చారి ఆస్ట, పడమర : పొరుగువారి ఆస్టషెడ్యూలు అపి నెం.3: హకసట హసన్ బిన్ హంజా (క్రయ దస్తావేజు
నెం. 705/1997, తేది. 22-08-1997) గారికి చెందిన అస్షి :మల్ఖాజీపురా, మునిసిపల్ నెం, 20-5-245/ఎ (ఇంటి
న. 20-5-245 భాగం) కలిగిన 163.57 చగఃలు లేదా 36.12 చఊమీశల విసర్థ౦లో మెగా సిటీ నెం. 100 నందలి ఇంటి ఆస్థి. క.

60 ; పారుగువారి ఇల్లు, దక్షిణుం : పారుగువారి ఆ, తూర్పు: దారి 9 ల్పు, ఎడమర : పారుగువారి ఇల్లు, షెడ్యూలు
శ్రీమతి వెహ్రా హసన్ భర్త శ్రీ హసన్ బిన్ అబ్బుల్లా (శ్రీయదస్తొవేజు నెం. 2258,8.“్రిది. 30-04-2007) గారి£నఅస్థి :

కార్ మెహదీవట్నం, హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ," నెం. 65/యమ్4, యమ్సిహెచ్ నెం. 12-2-831౪/45 మరియు 45ఎ, మెగా సిటీ
వేం. 157 నందలి “ఛాయోదేవి రెసిడెన్సీ” పేరిట నిర్మించిన భవనంలో (మూడవ ఫ్లోర్లో) నెం. 303 (స్లాట్ యమ్సిహెబ్ నెం
12-2-831/45/45/ఎ/303) కలిగిన 820 చఈఆః ప్లింల్ ఏరియా (కామన్ ఎరియాలళో పొటు) మరియు పార్కింగ్ ఏరియా 100
చఅ॥లతో పాటుగా అవిభాజ్యపు వాటా భూమి (మొత్తం భూమి విస్తీర్ణం 534 చజగలలు) 28 చగంలు లేదా 23.40 ఈమిఃలు. ఫ్లాట్ నెం,
303కు ఉత్తరం : ఓఎన్టు స్కై, దక్షిఐం : 7 అడుగల వెడల్చు కారిడార్ మరియు మెట్లు, తూర్పు : ఫ్లాట్ నెం. 304, పడమర
ఓపెన్ టు స్కై.

బుణ(గ్రహీళ/లు మరియు హామీదారు/లు అయిన మీరు పైన తెలిపిన డిమాండ్ మొత్తమును తదుపరి వడ్డీలో సహా పైన సూచించినట్లుగా
ఈ నోటీస్ తేదీ నుండి 60 దినములలోగా పూర్తిగా చెల్లించవలెను, అట్లు చేయనిచో, పైన తెలిపిన సెక్యూరిటీలపైన చట్టం పరిధిలో
నసంతకందారు తగిన చర్యలు చేపడతారు,
న చెప్పి చట్టం 13(13) విభాగం ప్రకారం, పైన తెలిపిన సెక్యూరిటీలను అమ్మకం, లీజు లేదా ఇళరత్రా మార్గాలలో మా సమ్మతిలేకుండా

ఆం.ప్ర, 

ఇండస్ఇంటి బ్యాంక్ లిమిటెట్
గలనటి.న్ లే.

కికిక(0.మకక

0-200202మొ, టా విభాగం పరిధిలో డిమాండ్ నోటీసు

గకల5!

హ్రైదరాబ

 

క5గీగగ%క5!
"సెకూటు అండ్ రీకనస్టక్షన ఆఫ్లఎస్పెట్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్

ఆఫ్ సెక్యరటి ఇంటరెస్ట్ యాక్టు-2002 ప ం) యొక్క 13 (2) విభాగం పరిధిలో
ఇండస్ఇంట బ్యాంక్ లిచేటేడ్ వారిచే ఈనో ఏ 'జారచేయబడినది. తరుగు రశీదుతో
కూడిన రిజిష్టర్గు ఫస రా మీరంపంపబడిన ఈ నోటీసు పోస్టాఫీస్ వారిచే
(బట్వాడా కాకుండా త౦గ ది, కనుక అందలి సారాంశములు ప్రత్యామ్నాయ మార్గముల
ద్వారా మీకు చేరుటకు సెక్యూరిటీ ఇంటరెస్ట్ (ఎన్ఫోర్స్మెంట్) రూల్సు-2002 యొక్క
13(8) & 13/13) విభాగములతో కూడిన చట్టం యొక్క 13(2) విభాగం ప్రకారం
|ప్రచురించబడుచున్నది. బుణగ్రహీతలు, హామీదారులు, సెక్యూరిటీలు, బకాయిలు మొత్తం,
13(2) విభాగం జ్రింద పంపిన డిమాండ్ నోటీను మరియు క్రయిమ్ చేయబడిన మొత్తం
వివరాలు శ్రీందే వివరించబడినవి.
బుణగ్రహీత పేర్లు మరియు చిరునామా : (1) శ్రీ చిత్తూరి ఇంద్రకుమార్, తండ్రి సూర్యారొవు,
203, హిమసాయి రెసిడెన్సీ, స్ట్రీట్ నెం.3, టీచర్స్కాలనీ, సికింద్రాబాద్, హైదరోబాద్
500062. (మరియు నెం.1) శ్రీ చిత్తూరి ఇంద్రకుమార్, తంత్రి సూర్యారావు, ఫ్లాట్ నెం.403,
5వ అంతస్తు, ఎ3౩ బ్లాక్, ట్రెండ్సెట్ టవల్స్, నానక్రామగూడ, శేరిలింగం పల్లి,
హెైదరాబాద్-500032"(మరియు నెం.1) శ్రీ చిత్తూరి ఇంద్రకుమార్, తండ్రీ సూరాథరావు,
పాత డి,నెం,4-2, కొత్త డి.నెం.4-3-2% వార్డు నెం, 19, టియస్,నెం,162, అసెస్మీంటీ
నెం. 151, పాతూరు, తణుకు టౌన్, పశ్చిమ గోదావరి-534211. (2) శ్రీమత పిి. వరలక్ష్మీ,
భర్త శ్రీ చిత్తూరి ఇంద్రకుమార్, 203, హిమసాయి రెసిడెన్సీ, ఫ్రీట్ నెం.3, టీచర్స్ కాలనీ,
నహైదరాబాద్-500062. ( మరియు నెం.2) శ్రిమతి సి.వరలక్ష్మీ, భర్త. చిత్తూరి
ఇంద్రకుమార్, ఫ్లాట్ నెం.403, 5వ అంతస్తు, ఎ3 బ్లాక్, ట్రెండ్న్సెట్ టవర్స్, నానక్రామ్గూడ,
శేరిలింగం పల్లి, హైదరాబాద్-500032. (మరియునెం.2) శ్రీమతి సి.వరలక్ష్మీ, భర్త. చిత్తూరి
ఇంద్రకుమార్, పాఠ డి.నెం.4-2, కొత్త డి.నెం.4-3-21, వార్డు నెం, 19, టి,యస్.నెం.162,
అసెస్మెంట్ నెం. 151, పాతూరు, తణుకు టెన్, పశ్చిమ గోదావరి-534211. బకొయి
మొత్తం ; రూ 31,90,892.34 సై॥ (అక్షరములా ముప్పై ఒక్క లక్ష తొంటై వేల ఎనిమద్
వందల తొంబై రెండు రూపాయల ముప్పై నాలుగు సైవ్లు మత్రమే) లేది,?23-07-2021
నుండీ దస్తావేజు రేటు ప్రకారం భవిష్య వడ్డీ మరియు ఇతర ఖర్చులు.

వివరణ / మంజూరు చేయబడిన సౌకర్యాల వివరములు
 

 

 

 

వసం, సౌకర్యం మరియు లోస్ నెం. మొత్తం. (రూః లక్షల్లో)

1 క్యాష్ క్రెడిట్, అకౌంట్ నెం. 618000001592 రూ॥ 75.00

ది టెర్క్లోన్, లోన్ అకౌంట్ నెం. 542000000531 రూ॥ 50.00

మొత్తం రూః 125.00   
సెక్యూర్డ్ ఆస్థుల వివరములు (తనభఖాపెట్టిన ఆస్ఫులు)

బుణ్యగ్రహీత యొక్క దీర్చకాలిక పంటలు / ప్లాంటేషన్ / హార్టి కల్చర్ & వ్యవసాయ పంపు
సెట్లు / పనిముట్లు / పరికరాలు / ఫిళ్చర్స్ / యంత్రాలు పైన ప్రత్యేకంగా మొదటి
స్వాధీనత ద్వారా తనఖాపెట్టినది.
షెడ్యూలు అసి : శ్రీ చిత్తూరి ఇంద్రకుమార్ తండ్రి సూర్యారావు (పార్ణిషన్ దస్తావేజు నెం,
2996 / 2003, తేది,23-05-2003) (షెడ్యూలు అస్థి! గొరికి చెందిన ఆస్థి, : ఐటమ్
నెం.2 : సళ్చిమ గోదావరి జిల్లా, తణుకు సల్ డిట్టిక్టు, తబుకు మండలం, తణుకు పట్టణం,
పొతురు వార్డు నెం, 19, టియస్,నెం, 1681 పొత డోర్ నెం. 4-19, స్తుత డోర్ నెం,

4-3-18 కలిగిన 668-00 చ॥గ॥లు లేదా 558-534 చ॥మీ॥సలం అందలి అసెస్మెంట్
నెం.270 కలిగిన పెంకుటిల్లు హద్దులు : తూర్పు : హరిజన పేట, దక్షిణం : డీ.ఎల్కె.

రోడ్డు, పడమర ; చిత్తూరి రామచంద్రరావు ఆస్టి, ఉత్తరం : అక్కిన వెంకటరావు ఖాళీస్థలం
(చావిడి), 'పై సరిహద్దుల మధ్య 668-00 చలు స్థలం అందలి పెంకుటిల్లులో పాటు
ఆందలి అన్ని సొకర్యాల హక్కులు, ఐటమ్ నెం.3 : బళ్చిమ గోదావరి జిల్లా, రయికు సట్
డిబ్టైక్టు, తయికు మండలం, తబుకు పట్టణుం, పాళతూరు, వొర్గు నెం, 19, టియస్,నెం.161

పొత డోర్ నెం. 4-2, ప్రస్తుత డోర్ నెం, 4-3-21 నందలి 416-0 చ॥గలు లేదా 349,830
చ॥మీ॥లు స్థలంలో యమ్,టి,సి, గ్రౌండ్ మరియు మొదటి అంతస్తు భవనం మరియు
పెంకుటిల్లు, హద్దులు ! తూర్చు : యలవర్తి నారాయణ రావు చౌదరి ఆస్ట్ మరియు
ఇతరులు గొంత స్ధలం మరియు కొంత పోరంటోకు స్థలం, దక్షిణుం ; దిళ్తూరి రామచంద్రరావు

డాబా ఇల్లు, పడమర : రామచంద్రరావు గారికి చెందిన అవిభాజ్యపు మరియు అనిర్ధీశపు
భాగం, ఉత్తరం : డి,ఎల్:కె, రోడ్డు, ఈ సరిహద్దుల మధ్యనున్న 416-0 చగ॥లు స్థలంలోని

 

 

 

 

యము.టి,సి, గ్రౌండ్ మరియు మొదటి అంతస్తు భవనం మరియు 'పెంకుటిల్లుత్ పాటుగా

అందలి అన్ని ప్రస్తుత నిర్మాణాలు,

23-07-2021 నాటిక చెట్టంచవలసిన ల

లోన్ వివరాలు అనలు మొత్తం బకాయి! ఉళపర్పపలసిన మొత్తం (రూపాయలు)
వడ్డీ మొత్తం

క్యాష్ శైడిట్ (రూ; 1766,14700 రూ;6,6,680.18| రూ; 24,49,827.18

60౬ రూ 7,41,065.16 రూ॥ 000, రూ; 7,41,065.16

మొత్తం బకాయి రూ॥ 31,90,892.34    
తేది. 22-07-2021 నాటికీ చెల్లించవలసిన మొత్తం రూః 31,90,892.34 'పై॥ (అక్షరములా
ముప్పై ఒక్క లక్ష తొంటై వేల ఎనిమది వందల లొంబై రెండు రూపాయల ముప్పై నాలుగు
పైసలు మాత్రమే) తేది. 23-07-2021 నుండి చెల్లించవలసిన మొత్తం, వథ్గీ మరియు

ఇతర ఖర్చులు, సం/-
లేద. : 23-07-2021 అధీకృత అధికారి

ప్రదేశం : హైదరాబాద్ ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్   
ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్

కక. (నకుత వాం పటము కేజకగస,ట్ బేగంపేట,

కకయ.కవ.

క5&[ి౯గిక5! చట్టం-2002 యొక్క 13(2) విభాగం పరిధిలో డిమాండ్ నోటీసు
సెళక్యూరిటైజేషన అండ్ రీకన్ణక్షవి ఇఫ్ ఫైనావ్నియల్ ఎసప్పెట్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్

(ఆఫ్ సెకూ, ఇంటరెస్ట్ -2002 (చట్టం! యొక్క 13 (2) విభాగం పరిధిలో
ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ వారిచే ఈ వోటీమ జారీచేయబడివది. తిరుగు రశీదుతో

న రిజిష్టర్డు హెస్టుస్టు ద్వారా మీ చిరునామాలకు పంపబడిన ఈ నోటీసు పోస్టాఫీస్ వారిచే
డా కాకుండా తగి వచ్చినది. కనుక అందలి సారాంశములు ప్రత్యామ్నాయ మార్గముల

రా మీకు చేరుటకు సెక్యూరిటీ ఇంటరెస్ట్ (ఎన్ఫొర్స్మెంట్) రూల్సు-2002 యొక్క
138) & 1313) విలాగములతో కూడిన “చట్టం యొక్క 13(2) విభాగం ప్రకారం
ప్రచురించబడుచున్నది, బుణగ్రహేతలు, హామీదారులు, సెక్యూరిటీలు, బకాయిలు మొత్తం,
1342) విలాగం క్రింద పంపిన డిమాండ్ నోటీను మరియుక్రయిమ్ చేయబడిన మొత్తం
వివరాలు జ్రీింద వివరించబడినవి.
బుణగ్రహేత పేర్లు మరియు చిరునామా : (1) శ్రీ జంగాల రాజేష్కుమార్ తండ్రి జె.గోపాల్,

.నెం. 1-89, నక్కలదిన్నె, మదనపల్లె, పాన్నేటిపాలెం, చిత్తూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్-517325.
(2) శ్రీమతి జె,అపర్దజ్యోతి. భర్త సుమన్ గడిక్రీంది. ఫ్లాట్ నెం. 2020, తులిప్ లే పార్కు
ఆనంద్నగర్, 8వ పోలీస్ బెటాలియన్ దగ్గర, కొండావూర్, శేరిలింగంపల్లి, ఆర్.ఆర్
జిల్లా-500084. (3) శ్రీ సుమన్ గడిక్రింది, ఫ్లాట్ వెం. 2020, తుళిప్ లే పార్కు, ఆనంద్వగర్,
8వ పోలీస్ బెటాలియన్ దగ్గర, కొండాపూర్, శేరిలింగంపల్లి, ఆర్.ఆర్ జల్లా-500084,
[మరియు నెం.2) మెవర్స్ జె. గోపాల్ కార్తికేయ ఫిల్లింగ్ స్టేషన్, ప్రారైటర్ / మేనేజర్, సర్వే
నెం. 433 & 434, బెంగుళూర్ రోడ్, మదనపల్లె, చిత్తూరు, ఆంధ్రట్రదేశ్-517325. బకాయి

మొత్తం : రూః 2159,121.84 పై॥ (అక్షరములా ఇరవై ఒక్క లక్ష యాఖై తొమ్మిది వేల
నూట ఇరవై ఒక్క రూపాయలఎనఖై నాలుగు పైసలు మాత్రమే) తేది.05-07-2021
నుండి దస్తావేజు రేటు ప్రకారం భవిష్య వడ్డీ మరియు ఇతర ఖర్చులు.

వివరణ / మంజూరు చేయబడిన సౌకర్యాల వివరములు

 

వాచర నోవా ఆనక

 

 

 

   

వ.షం. సౌకర్యం మరియు లోవ్ నెం. మొత్తం (రూః లక్షల్లో)

1 టెర్మ్ లోన్ , లోన్ అకౌంట్ నెం. 542000006674 రూః 75.00

మొత్రం రూ 75.00
అస్థి వివరాలు :

షెడ్యూలు అస్టి-1: జంగాల అపర్దజ్యోతి, తండ్రి జంగాల గోపాల్ (సర్వాదికార శ్రయదస్తావేజా
నెం. 5907/2009, తేది.02-11-2009) గారికి చెందిన అస్థి, ఐటమ్ నెం. 1: ఆంద్రప్రదేశ్.
చిత్తూరు జిల్లా, మదనపల్లి మునిసిపల్ ఏరియా, మదనపల్లి మండలం పాన్నేటిపాలెం,
సర్వ నేెం.434, 1వ వార్డు, పాన్నేటిపాలెం, నక్కలదిన్నె, బెంగుళూర్ రోడ్లో 16,1178 ఈఅాల
లేదా 37 సెంట్లు లేదా 1790.80 చజకలుకలిగిన భూమి. : ఉత్తరం : సర్వే నెం
425లోని భూమి, దక్షిణం : బెంగుళూరు రోడ్డు, తూర్పు : సర్వే వెం. 433లోని భూమి,

వడమర : ఎప్.గౌస్పీర్ గారికి చెందిన ఇల్లు & స్టలం, ఐటమ్ నెం, 2 : ఆంధ్రప్రదేశ్,
చిత్తూరు జిల్లా, మదనపల్లి మునిసిపల్ ఏరియా, మదనపల్లి మండలం పాన్నేటిపాలెం
(గ్రామం, సల్యే నెం.433, 1వ వార్డు, పొన్నేటిపాలెం గ్రామం, నక్కలదిన్నె, బెంగుళూర్ రోడ్లో
ఎకరా 3-16 సెంట్లు పైకి అందలి 156195 చఊజాలు లేదా 3.58 సెంట్లు లేదా 173.55
చజగుల విస్తీర్ణర్గ హద్దులు : ఉత్తరం : సర్వే నెం. 434లోని ఐటమ్ నెం.1 భూమి, దక్షిణం
: బెంగుళూరు రోడ్డు, తూర్పు : సర్వే నెం. 433 పార్టు లోని భూమి, పడమర : సర్వేవెం
434లో 1వ ఐటమ ఇల్లు మరియు స్థలం

చిత్తూరు రిజిగ్భైేషన్ డిట్టైక్ట్సు మరియు మదనపల్లి రిజిగ్ర్టైషన్ సల్ డిస్ట్రిక్టు పరిధిలో ఉన్నవి
తూర్పు నుం.పడమరకు ఉత్తరం వైపున 29 అడుగులు లేదా 8.845 మీటర్లు తూర్పు
నుండి పడమరకు దక్షిణం వైపున 23 అడుగులు లేదా 7.015 మీటర్లు. ఉత్తరం నుండి
దక్షిణానికి తూర్పు వైపున 68.06 అలు లేదా 21.06 ములు, ఉత్తరం నుండి దక్షిణాని।
పడమర వైపున కై. 09 అడుగులులేదా 15.88 మీటర్లు విస్తీర్ణం 1561985 చఈజఆంలు లేదా
173.55 చగలు ఖాళీ స్టలం చిత్తూరు రిజిగ్ర్రైషన్ డిస్రిక్ట్ మరియు మదనపల్లి రిజిగ్రైషన్
సబ్ డిట్టిక్ట్ పరిధిలో ఉన్నది. పై రెండు ఐటచులు మొత్తము 17679.75 చఆడుగులు
లేదా 1964.35 చగణలు పూర్తి స్టలం. పెడ్యూలు నెం. 2 : జంగాల రాజేష్ కుమార్
ఈండ్రి జంగాల గోపాల్, జంగాల అపర్ద జ్యోతి తండ్రి జంగాల గోపాల్(పార్టిషన్ దస్తావేజు
వెం, 2539/2002, తేది. 23-05-2002) గొర్ల ఆస్థి: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం, చిత్తూరు జిల్లా,
చిత్తూరు రిజిగ్భే షన్ డిట్టిక్ష మదనపల్లి సట్ రిజిగ్భుషన్, మదనపల్లి మేనినిపల్ ఏరియా,
బా్వపపాలేంకామం! సర్వే నెం ర8-ర్కా తేషా డొర్ నెం. 1.89, అసెస్మెంట్ నెం

1009000337 (పన్ను రశీదు ప్రకారం) నందలి 330 చఊఈగంల విస్తీర్ణం, కొలతలు : తూర్పు
నుండి పడమరకు రెండు వైపులకు 30 అడుగులు లేదా 9,134 మిటర్లు, ఉత్తరం నుండ్
దక్షిణానికి తూర్పు వైపున 98 అడుగులు లేదా 29.87 మీటర్లు, ఉత్తరం నుండి దక్షిణానికి
పడమర వైపున 100 అడుగులు లేడా 30,48 మిటర్లుతో పాటుగా, 349.56 ఊజడుగుల
పేమెంట్ అచ్చుల పైశప్పు ఇల్లు మరియు 210.25 చంఅడుగుల యాన్ బెన్ షీటు
పైకప్పు గదీ మరియు 256.50 చఈళః గది అన్ని ఫిట్టింగ్స్ మరియు ఫిక్చీషన్స్ వగైరాలతో
అన్ని సదుపాయములు, హద్దులు : తూర్పు బి షెడ్యూలు ఆస్ట, పడమర : సందు 9
అడుగులు వెడల్పు రోడ్డు, ఉత్తరం : సందు దోవ, దక్షిణం : రోడ్డు

05-07-2021 నాటికి చెల్లించవలసిన మొత్తం
 

 

 

   

లోన్ వివరములు మొత్తం (రూఖ
అనల ౧ బకొయి రూః 15.693,5685.08

జతపరచవలపేన వర్త్ మొత్తం రూః 5,69,536 76
"మొత్తం బకాయి రూ 21,59,121.84
 

తేది. 04-07-2021 నాటికి వెలించవలసిన మొత్తం రూః 21,59,12184 పై (అశ్షరములా
ఇరవై ఒక్క లక్ష యాభై తొమ్మిది వేల నూట ఇరవై ఒక్క రూపాయలు మరియు ఎనఖై
నాలుగు పైనలు మాత్రమే) తేది. 05-07-2021 నుండి చెల్లించవలసిన మొత్తం, వర్ణీ
మరియు ఇతర ఖర్చులు 101 50886351 60౧౧౦౯౭౦౦౧ 186 బెరిలి చేయుటకు మీరు నిలువరించబడతారు, సం/- సం/-

ఫచూజుక్ మః కట్ తేది. 06-08-2021 అధీకృత అధికారి తేది. : 06-07:2021 అధీకృత అధికారి

సో04-00-2021 కంపెనీ సెడ్రటరీ & కాంప్రియన్న్ అధికారి ట్రేదేళం : హైదరాబాద్ ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ (ప్రదేశం హైదరాబాద్ ఇంచస్ఇండ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్
   

6౧2౧6౯. ౧2౪౩్జ్జ్టమం ఆణ తిని అఆణ తతత ఆన శతి

  


