
 

 

 

Date: 8th February, 2022 

To 

BSE Limited,  

P. J. Towers, Dalal Street,  

Mumbai – 400001, Maharashtra, India. 

 

Ref: Scrip Code: 540874 

   

Subject: Newspaper Advertisement pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, reporting Un-audited Financial 

Results for quarter ended 31st December, 2021.  

Dear Sir/Madam,  

In compliance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015, 

we enclose the copies of the advertisements in the newspapers, w.r.t Un-audited Financial Results of 

the Company for the quarter ended 31st December, 2021. 

This is for your information and records. 

Thanking You, 

Yours Sincerely, 

 

For 7Seas Entertainment Limited 

 

 

 

Maruti Sanker Lingamaneni 

Managing Director 

DIN: 01095047 

 

MARUTI 
SANKER 
LINGAMANE
NI

Digitally signed by 
MARUTI SANKER 
LINGAMANENI 
Date: 2022.02.08 
10:39:09 +05'30'
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Natural Vanaspati Limited 
archer eae eR Lu ea 

WBE Ge eM cto eles ! 

NOTICE FOR ISSUE OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATES 

  

Notice is hareby given that the Original Share Certificates details of which are furnished hereunder 

TUESDAY, FEBRUARY 8, 2022 

    

  

  

J) Sam 
PISTON & RINGS 

SAMKRG PISTONS AND RINGS LIMITED 
1-201, Divyashakti Complex, 7-1-58, Ameerpet, Hyderabad - 500 016. 

CIN : L27310TG1985PLC005423 
EXTRACT OF UNAUDITED STANDLONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED AND NINE MONTHS ENDED 31ST DEC, 2021 

ww SAGARSOFT (INDIA) LIMITED 
CIN: L72200TG1996PL0029823 

Regd. Office : Plot No, 111, Road No.0, Jubilee Hills, Hyderabad-500 033, 
Phone: 040 67797000 Fax: 040 29714607, 

Website: wwwsagarsoflin email: intoasagarsofi.in 
OS ee eS UNE hs 
SOT eae ea es Se ea 

     

  

  

   
      

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

  

  

          

    

  

  

  

  

  

have been reported lost/imisplaced and pursuant to request received from the Registered (Rs. in lakhs) 

Shareholder, the Company intends to issue Duplicate Share Certificates against the said Original Quarter ended! Nine Months ended Quarter ended 
Share Certificates after completion of the requisite formalities under the provisions of Companies a Particulars Dec 31,2021 | Dec 31.2021 | Dec 312020 

———— as (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) 
The details of Shares held as perthe Register of Members are furnished hereunder, 1_|Revenue from operations (Net) 5967.62 | 18494.18 7776.26 
rv Falls Muchas Nauia ofiha ia tl REMARKS Net Prodit(Less) for the period (PBIDT) 942.56 2360.04 1253.98 

No Share Holder Shares Net Profit(Loss) for the period (PAIDT) 436.83 1029.90 746.45 
1 | U007ER4 WOOIBO.U00TSG & | UMESH KEDIA 69700 | Ne of certificates are indifferent ranges 4 Paid-up equity share capital (Face Value of the Share Rs.10) oa?.05 on? 05 on?.05 

Lodi 54 ; - - 5 ; : 
2 [RVLO0a HODAEO HEMA KEDIA 15000 [No of certificates ara in differant ranges 4 |Total Comprehensive Income for the period NA NA NA 
2 | ODO0TD.KVLOO1.MO0882, | MAHESH KEDIA 258000 | No of certificates are in different ranges 5 |Earnings Per Share (EPS)(Face value of As.10/-each) 

Moiog99 = 
@ [A0DGa0,KVLOG4 KWLD4 | ANITA KEDIA 170400 |No of certificates are in diferent ranges | |a) Basic and diluted EPS before Extraordinary Items 4.45 10.49 7.60 
5 | KOSS KN998 KAWPISH KEDA 4200) No of certificates are in diffarant ranges (Not annualized) - in Rs. 

6 | O0O00T KVL ODS Wide4s VIJENDRA KEDIA 12500 | No of certificates are in different ranges | 7 T ; i ; 
7 TAGDSOa ADSI ARUNA KEDWA S000 | No of cerilicales ara in diflerant ranges ii jb) Basic ond alluted EPS alter Extraordinary items 4.45 10.49 7.60 

8 | PODRTE.POOoTE PANKAIKEDIA [45400 [No of certiicates: are in dilferent ranges (Not annualized) - in As. 
9 [AODBS6,AD0916 ANKIT KEDIA 13900 _ [No of certificates are in different ranges 
10 [oo0027 KRISHNA Bal 31500 [No of certificates are in different ranges Notes: 

tera saa i. af aa ae _ ae 1 The unaudited financial results were reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their 
STWMGoteS are in dilherenLe . . wie: ren : 

13 | WOoRa4 VINOD KUIMAB KEDIA [6000 | Cert Ho-10162-Dist Na. 77501-2007500 respective meeting held on 07.02.2022 and have undergone “Limited Review" by the statuatory auditor ofthe company. 

14 | AODg2a AJAY RUMAR KEDIA }10D [Gert ho-277-Diet No. S71601-571700 2 The company operates only one segment namely manufacturing of “Automobile components"           

aforementioned Share Certificates. 

objection is received within the stipulated time here, 

Place: Hyderabad Sd- 
Date: 08.02.2022 

Any person, having abjechon for the propased issue of Duplicate Share Certificates, may submit the 
same in writing with valid reasons to ihe Company at its Registered Office within 15 days from the date of 

publication of this Notice. The pubic is hereby cautoned against purchasing / dealing in the 

[E15 further notified that the Company would procead forissue of Duplicate share Certificates, if no valid 

lor Malural Vanaspati Limited 

Authorised Signatory 

Www. samkrgnistonsandrings.cam 

Place: Hyderabad 

Date: 07-02-2022     3 The financial results quarter ended and Nine months ended Dec 31, 2021 is being published inthe mews paper as per the 
format prescribed under regulation 33 of SEBI (listing obligations and discloser requirements) regulations, 2015. The financial 
results. are also available on the BSE website www.bseindia.com and on the company's website 

By order of the Board 
for SAMKRG PISTONS AND RINGS LTD 

Sd 
$.0.M. RAG 

Chairman & Managing Director 

9 nmae) 
Queries ended ne Menats ended 

Na Rarbeulans A 
1) | Total Income trom Operations A708 B114.62 

| 2. | Net Proil’ (Logs) for the period before tax and exceptional lems rE rea | 

2. | Net Profit’ (Loss) for the period belore tax alt e exceptional items 26a 7d 725.01 

4. | Met Profit! (Loss) for the period alter tax 20276 548.79 

5. | Total comprehensive Income for the period (Comprising protit( hss} 

for the period alter tax and ather comprehensive income alter tax) 02.76 4a 78 

B. | Equity Stare Capital (Face Value — Fis.10'- per share] 639.27 639.97 

7. | Earnings per share tof Ris.10/- gach) (not annualized) 

ta) Basic a? 6.49 

ib) Deuted af 6.49 

Notes: 

2. Financial resulis of Sagarselt (redial Limited (Standalone ivormation 

The standalone and consolidated financial results of the company hawe heen prepared in accordance wilh 
the Indian Accounting Slandards as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2003 (lhe 
Act") read with relevant rules issued theraunder (Ind AS") and other accountng principles generaly 

accepted In India and guidelines issued by the Securities and Exchange Goan of india (“SEBI"), 

  

  

  

  

        

e Karur Vysya Ban 
Asset Recovery Branch, 5-8-356 to 362, 

lll Floor, Chirag Ali Lane, Abids, 

Hyderabad-500001. Ph: 040-23206065 

  

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and 
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 
read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. 
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and 
Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the 
Secured Creditor, The Karur Vysya Bank Ltd, the constructive possession of which has 
been taken by the Authorised Officer of The Karur Vysya Bank Ltd., Secured Creditor, will 
be sold on "As is whereis", "As is what is", and "Whatever there is" on 15-03-2022, 
for recovery of Rs.1,97,87,143.74 paisa ( Rupees. One Crore Ninety Seven Lakhs 
Eighty Seven Thousand One Hundred Forty Three and Seventy Four paise Only) 
as on 27/01/2022 and subsequent interest thereon, costs,charges etc, due to The 
Karur Vysya Bank Ltd, Secured Creditor, Hyderabad Main Branch from Borrower: 
1) Mls INVENSYSIT CONSULTANCY PVT LTD, Flat No.101, Charmy's Ganesh 
Nilayam, Image Hospital Lane,Madhapur, Hyderabad- 500 081. 2) Sri Mogili Srinivas, 
Director: Mis INVENSYSIT CONSULTANCY PVT LTD, Flat No.101, Charmy's Ganesh 
Nilayam, Image Hospital Lane, Madhapur, Hyderabad-500081. Guarantors: 3) Sri 
Mogili Srinivas S/o. Sri Mogili Ramulu, Flat No.101, Charmy's Ganesh Nilayam, Image 
Hospital Lane, Madhapur, Hyderabad- 500 081, and also at: 4) Sri Mogili Srinivas S/o. 
Sri Mogili Ramulu, Flat No.503, Panchavati Apartments "A"-Block, Bhagyanagar Colony, 
Kukatpally-500072, Hyderabad. 5) Sri. Katta. Murali Krishna, S/o. Sri K Narayana, 
6-2-360/64, Raj Nivas, Street No.8, Khairatabad, Hyderabad-500 004 and also at: 
6) Sri Katta Murali Krishna S/o. Sri K Narayana, R/o.7-26, Janpahad Road, 
Nereducharla-508 218, Nalgonda Dist. The reserve price will be Rs.8,00,000/- 
(Rupees. Eight Lakhs Only) and the earnest money deposit will be Rs.80,000/-. 

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY 
SCHEDULE PRO earing Plot No.67 PERTY-All that piece and parcel of open plot of landb 
C North Part A admeasuring 250.00 Sq. Yards land in Survey No.138/E/2,situated at Nalanda 
Gardens & Resorts Extension, Pulimamidi Village & Gram Panchayat, Kandukuru Mandal, 
Ranga Reddy District., Registration at Sub-Registrar, Maheswaram Mandal, Telangana, 
standing in the name of Sri K Murali Krishna vide Regd Sale Deed doct No.2549 of 2007 
dated 14/02/2007, S R O- Maheswaram and Bounded by: North: Resorts, South: Plot 
No.67 C South Part, East: 30-0 wide Road, West: Plot No.67 C North Part B. 

RESERVE PRICE: Rs.8,00,000/- Se me emt rs 
INCREMENTAL BID AMOUNT: Rs.50,000/- 

ger: Hyderabad Main: Sri C. Venkata Satyanarayana : 9949 
24493 and 040-24600452 
Please contact: Asset Recovery Branch, Hyderabad: Sri N Venkata Sesha Giridhar- 
Chief Manager-91000 72161, Sri CH V D Prasad-Senior Manager-99088 53192. 
For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in our 
Bank's/ Secured Creditor's website i.e. www.kvb.co.in/Property Under Auction also at 
the web portal https: /indianbankseauction.com the service provider MIS. Canbank 
Computer services Ltd, No.218 J P Royale 1st floor Sampige road 2nd main (near 
14th cross) Malleswaram Bengaluru-560003 Contact persons: Mr. Pakhare D. D, 
Contact No. 09480691777, Mr.Ramesh T H, Contact No.08553643144, Mr. 
Saravanan K, Contact No. 09444805621, Email id: eauction@ccsl.co.in, 
canchn@cesl.co.in, cesleauction@gmail.com. 

Statutory 30 days' Notice under Rule 8(6) of the SARFAESI Act, 2002 
The borrower/s and guarantor/s are hereby notified fo pay the dues as mentioned 
above along with up to date interest and ancillary expenses before the date of 
e-Auction, failing which the Schedule property will be auctioned/sold and balance dues, 
if any, will be recovered with interest and cost. 

ate: , Place: nyaeraba' - Authorize Icer, 

  

  

e Karur Vysya Ban 

    

    

  

(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) 

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF CONFRO AGRO LTD 

t-Name-of corporate debtor, CONFRO AGRO LTD 

2) Date of incorporation of corporate debtor] 2270571987 

3 Authority under which corporate; Registrar of Companies, Andhra Pradesh 
debtor is incorporated / registered 

Corporate Identity No.7 Limited Liability, CT7233AP 1987 PLCC007477 
Identification No. of corporate debtor 

5) Address of the registered office and prin-) NO; Buildings Centre, Bhaskarnagar, 
cipal office (if any) of corporate debtor Kakinada- 3, East Godavari Andhra Pradesh, 

6) Insolvency commencement date in} 01/02/2022 
respect of corporate debtor order on 07.02.2022) 

77 Estimated date of—ctosure— of, 28/07/2022 
insolvency resolution process 

  

  

  

  

  

  

the insolvency professional acting| Registration No.IBBI/IPA-002/IP/N00881/ 
as interim resolution professional =| 2019-2020/12775 

9) Address—and—e=mait-of-the—interimy 3-4-695,— Flat No-303.—Surabhi—Court; 

resolution professional, as regis-| Vithalwai, Himayatnagar, Hyderabad-500029. 
tered with the Board vbssprasad@gmail.com 

7 Address and e-mail to be used for 
correspondence with the interim] Varanasi, Flat No.208, Kubera Towers 

  

  

  

resolution professional Narayanaguda, Hyderabad-500029. 
Email: vbssprasad@gmail.com 

Tl Last date for submission of claims 2210272022 
(Order received on 7th February 2022, 
hence 14 days is calculated from the date 
of receipt of the order from NCLT) 

Td) Classes of creditors, if any, under clause (b)| [he class of Creditors could not be 

of sub-section (6A) of section 21, ascer-| ascertained at this stage 
tained by the interim resolution professional 

Ty Names of Insolvency Professionals; V.Shankar 
identified to act as Authorized] IBBI/IPA-002/IP-N00145/2017-18/ 10436, 
Representative of creditors in a class} e-mail: 1981shanky@gmail.com 

| (Three names for each class) For further names, please refer www. ibbi.gov.in 

t4-(a)-Relevant Forms-an “(ay Relevant” forms aré~ available at 
(b) Details of authorized representatives httos://ibbi.gov .in/home/downloads 

are available at: (b) Physical Address: Flat No.208, Kuberal 
Towers Narayanaguda, Hyderabad-500029. 

Notice Is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commence- 
ment of a corporate insolvency resolution process of the CONFRO AGRO LTD on 01/02/2022. 
The creditors of CONFRO AGRO LTD., are hereby called upon to submit their claims 
with proof on or before 22nd February 2022 to the interim resolution professional at the 
address mentioned against entry No.10. 
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All 
other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. 
A financial creditor belonging to a class,as listed against the entry No.12, shall indicate its 
choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed 
against entry No.13 to act as authorised representative of the class [specify class] in Form CA. 
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. 
Name and Signature of Interim Resolution Professional : VBSS PRASAD 
Date and Place : 07/02/2022, Hyderabad. 

  

  

          

  

Ground floor, D mo 20-10-11, ward no 21, Achanta vari street, 
POAT wank Subsea gual eee Tanuku , Andhra Pradesh $4211 

Bread 
er] rrr in cf ere El@e nls     

Whereas, tha authorized ofhieer of The South Indian Bank Lid, sued Sale notices) calling upon 
the borrower to clear lhe dues in gold loan availed by him. The borrower had failed to repay the 
amouni, notice 1s hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned will 
conduct online auction of the gold omaments sticty on “As is What is Basis" & “Whatever 
there is Basis" & “Without recourse Basis". The auction will be conducted online through 
hitps:Vegold.auctiontigennet on 16th February 2022 from 12:00 Pm - 02:00 Pm for the 
b 
    

  

  

                

SI Gold loan Name Weigel | Gold loan 
no} account number Pledged =| GoliPledged| Amount 

date gross weight} in Rg 
in grams] 

1 | (3926539000000803 | Kuresala Mohan Viswaneih| 1062021) 15.8 S000 

2 | 084263 000000816 | Guttula Durga Prasad 1SGe021 | G4 188000 

3 DAZE SIODOIOD ES 2 Kuresala Mohan Viswanaih | 2102021) 120 400000 

4 | 0802653 000000855 | Uddagin Durga Prasad 242021 | aa goood 

Please contact 6359575987 | 6359575998 for more information. 
Sd/- Manager   The South Indian Bank Lid. 

  

  

7SEAS ENTERTAINMENT LIMITED 
Registered Office: Plot No. 60, Flat No. 301. Srd floor, “Abhi's Hiranya", 

RKavuri Hills, Madhapur, Hyderabad-500033. Tal: +81-040-48539656, 
Fax #91 -04 0419535636, Email: marutisanken@gmail.com, Websiie 

Wwiiw Tseaeent.com, CIN: LiZZ00TS 19o9PLO020097 

UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR 

  

  
Note: 

4) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the 

period ended 31st December 2021, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 

of the: SEB! (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 20715, The full 

format of the said Quarterly Financial Results are avaiable on the websites of the Stock 

Eachange|s jalwerw beeindia.com and the Company's websile al www. /seaasanlocom 

For 7S5EAS ENTERTAINMENT LIMITED 
Seti! 

Maruti Sanker Lingamaneni 

Managing Director 

(DIN: 01095047) 

Place : Hyderabad 
Date: OF Qa ated   

  

_THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER 2021 _ Ra. Lakhs) 
Sr. ‘Quarter ' Corresponding 
No PARTICULARS ended a a — 

31-12-2021 7 a t-te 31-12-2020 | 

1 | Tote! income from operations (nei) 17,69 16.78 O.7a 

Other incomes 

2 | Met Prof / (Loss) for the penod 

(before Tax, Exceptional and/or 

Extriordiraary itor | (8.91) (22.92) (VF22) 

1 | Nat Profit / (Lose) for the period | 

before tao (afer Exoaptorual andor 

Extraordinary kor ) | (B.o1) | (22.92) | (VF .22) 

4 | Net Prof / (Loss) for the period after 

fot (afhor Esocepherual archer 

Extracrdinary terra) (O.91) (22.92) (1¥.22) 

© | Tote! Comprehensnvg income for | 

Ihe period! (ompraing Provit /{ Lame ) 

for the period (after tan) and Other 

Comprohaanahas incerna (after tao] (B91) (ea Oa) (17.22) 

6 | Equity Share Capital [4513.58 | 1,111.08 | 1,177.08 
’ | Rigderves (@eclucding Rrwaluation 5 

Reserve) ae ecw in Ee Acari tec (BAB. 44) 

Balance Sheet of the previous year 

8 | Eamings Por Share (of As. 10/-each) 

(or continuing operations } 

Basic : (in Rupees | (0.07) (O21) (0.15) 

Diluled = (in Rupees) (0.07) (O21) (0.15) 

    

Fi nanci@ieip. ep -in 

Begumpet Branch: 
Hyderabad 

POSSESSION NOTICE (Symbolic) 
(For Immovable property/ ies) 

@in affine enter 
Sons of Baroda 

     

  

  

EITA INDIA LIMITED 
[FORMERLY: E.1-7.A India Limited] 
CIN: LSTI0SWE1S83PL0035969 

Regd. Office: 20-B, Abdul Hamid Street, 
4th Floor, Kolkata-700 069, 

Prone: 033-22483203 

E-mail: aita.caliieilain.cam, 
Website: www.eitain.com 

NOTICE 
Notice if heraby given that pursuant to 
Regulation 29 read with Regulation 47 of 
SEBI (Listing Obligations & Disclosure 
Requirements) Reguiations, 2015 meeting 
of the Board of Directors of the Gompany 
will be held al its Registered office al 208 
Abdul Hamid Street, 4ih Floor, Kolkate- 
TOOO59 on Monday 14th February, 2022 at 
2.30 P.M., inter alia io consider and take on 
racard the Unaudited Financial Results of 

the Company for the quarler ended 
December 31, 201, 

By Order of the Board 
For ETA Incia Limited 

Sdi- 

Arvind Kumar Lohia 

Date - 07.02.2092 Managing Director 
Place : Kolkata 

The Notice & also available on the 

Company's website al www.eilain.com and 
on the Stock Exchange website al 
WW. Ce-india oom .     

(PRs in aay 
I, I Qeararandad | Hint Month ended | Quarter ceded 
Na Particulars #1123071 RT a1 1EBe20 

1 | Total Income trom Operations 1 ABS 45 3682.51 1,070.89 

2. | Profit’ (Loss) belore tax 145.23 BM. 16 183.81 

3. | Profit/ (Loss) after tax 105.10 wna? | 137.87 
a 

4, The above standalone and comsoldated un-aucited financial results were reviewed by the Audit 

          

The ove isan extract of the detailed tormat of the un-audéed Standalone and Consolicated Financial 
FeSunS Tor The quarter ad nine mois perind erded December 31, 2027 hed with the Stock Exchange 

under Regulation 39 of the SEB! (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2075. 
The full tanmat of un-audited standalone and consolidated results of the company forthe quarter and nine 
rons period ended December 21, 2021 are available on the Gornpany’s websile 

(hitgs 2 wer. sagarsolt.in} and on the website af the BSE Limited (were. beeindia.com). 

OCB Jn Approved By the Board of Directors al Their respective meetings Ned on Retirvary OF, 

2022. The Stalutory Auditors have canied oul a limited review of ihe financial results. 

for Sagarsoft (India) Limited 
in 

Place : Hycerabad Manupati Jagadeesh 
Dale : 07.02.2022 Managing Director 
  

  

  
QUINT DIGITAL MEDIA LIMITED 

(FORMERLY KNOWN AS GAURAY MERCANTILES LIMITED) 

CIN: L74170DL1985SPLO37 3914 
Regd Office: £03 Prabha Kiran, 17. Rasendra Place, Delhi- 170008 | Tel: 011- 45142374 

Corporate Office.: Carnousties's Building, Plot No. 1, 9th Floor, Sector 16A, 
Film Gity, Noida - 207301 | Tel. No.: 0120 4757818 

Website: www. quintdigittalmedia.com | Email: csm@mthequint.com 

SACRA a 

  

THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDING DECEMBER 31, 2021 

  

        

    

(7 In “D00) 

Quarter Nine months; Quarter 
Sr. ending ending ending 

No. — December December | December 
31,2021 31,2021 | 31,2020 | 

1 | Total Income from Operations 92,543.00 252,465.12) 62,271.46) 

| Net Profit / (Loss) for the period | 
# | (before Tax, Exceptional and/or 20,516.83) 61,265.76) 11,988.77 

} Extraordinary items) 

[Net Profit / (Loss) for the period | 
3 | before tax (after Exceptional and’) 15,516.83 46.265.76) 11,988.F7 

jor Extraordinary lems) | 
| Nat Profit, (Loss) for the period 

4 | after tax (after Exceptional and 11,086.94) 34,295.65) 1,812,714 
_| or Extraordinary items) 

Total Comprehensive Income for | 

the period [Comprising Profit’ 
5 | (Loss) for the period (atter 11,395.01 34,467.15) 1,764.64 

tax) and Dither Comprehensive 
| Income (after tax)] ! | ; | 

& | Equity Share Capital | 279,508) 219,508) 109,754) 
Reserves (@ccluding Revaluation 

7 Reserve) as shown in the i 7 
Audited Balance Sheet of the 

_| previous year 
Earnings Per Share | 

& | 1) Basic : 0.52 157] 0.12 

}2) Diluted : | 0.51 1.56) 0.70 

Note: 

a) The above is an extract of unaudited financial results for the quarter and nine months 

ending December 31, 2027 filed with the BSE Limited under Regulation 33 of the 

SEB! (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Raguiations, 2075, 

b) Full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the 

BSE Limited (wew.bseindia.com) and the Company (www.quintdigitalmedia.com). 

€) The above results are duly reviewed by the Audit Committee and have been 

approved by the Board of Directors in its meeting held on February 7, 2021, 
For and on behall of Board of Directors 

Sd 

Parshotam Dass Agarwal 

Chairperson 

Din: 00063017 

Date : February 7, 2022 

Place : Noida     

    
(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002) 

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the Bank of Baroda, 

Begumpet Branch under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and 

Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred unde! 

Sec.13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued 

a Demand Notice Dated 30.11.2021 calling upon the Borrower: Mr. Bhimavarapu 

Samba Shiva Reddy to repay the amount mentioned in the Notice being 

Rs.32,38,098.07/- (Rupees Thirty Two Lacs Thirty Eight Thousand And Ninety 

Eight And Seven Paisa Only) as on 30.11.2021 together with further interest thereon 

at contractual rate due from 29.11.2021 + costs, charges and expenses, bank charges 

etc till date of payment within 60 days from the date of receipt of the said notice. 

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower 

and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property 

described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section BO) 

of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this; 

02nd Day of February of the year 2022. 

The Borrower/guarantor/mortgagor in particular and the public in general is hereby, 

cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be} 

subject to the charge of Bank of Baroda, Begumpet Branch for an Amount of 

Rs.32,38,098.07/- (Rupees Thirty Two Lacs Thirty Eight Thousand And Ninety 

Eight And Seven Paisa Only) and further interest thereon at contractual rate plus costs, 

charges and expenses till the date of payment. 

The Borrower's attention is invited to the provisions of Sec 13 (8) of the Act, in respect 

of time available, to redeem the secured assets. 

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY: 
All that the Flat No.103, bearing Municipal No.8-3-960/1/103 (PTI No.1100831305), in 
Ground Floor, of "SNEHA ENCLAVE APARTMENTS", admeasuring 800 Sq.Fts. along} 

with proportionate undivided share in the land measuring 33.34 Sq.Yds., or 27.87 

Sq. Mtrs., in premises bearing Municipal No.8-3-960/1 and part of H.No.8-3-960, 

situated at Yellareddyguda, Hyderabad, Telangana State and bounded by: North: 

Flat No.102, South: Flat No.104, East: Open to Sky, West: Corridor. 

DY-\ tay ROY VLU Sdi/- Chief Manager & Authorised Officer, 

Bank of Baroda 

eS 
Whilst care is taken prior 

to acceptance of 
advertising copy, it is not 
possible to verify its 
contents. The Indian 

Express Limited cannot 
be held responsible for 
such contents, nor for any 
loss or damage incurred 
as a result of transactions 
with companies, associa- 
tions or _ individuals 
advertising in its newspa- 
pers or Publications. 

We therefore recommend 
that readers make 
necessary inquiries 
before sending any 
monies or entering into 
any agreements’ with 

advertisers or otherwise 
acting on an advertise- 
ment in any manner 
whatsoever. Registered 
letters are not accepted 

in response to box 
number advertisement.” 

      
Place: Hyderabad 
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నవతెలంగాణ 
హైదరాబాద్ 

మంగళవారం 8 ఫిబ్రవరి 2022 

  

  

కొలిక్కిరాని జలవివాదాల పరిష్కారం 
గెజిట్ విడుదలకే కేంద్రం పరిమితం 

ఆరు నెలలుగా తాత్సారం 

జాడలేని 

అ 

అ 

అ 

9 వేగంగా 

  

  

నవతెలంగాణ బ్యూరో -హైదరాబాద్ 
తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య జలవివాదాలు ఇంకా 

కొలిక్కిరాలేదు. వీటికి సంబధించి కేంద్రంలోని బీజేపీ 

సర్కారు గెజిట్ విడుదల చేసి మిన్నకుండిపోయింది. 

వేగంగా సమస్యలను పరిష్కరించే ఉద్దేశం కేంద్రానికి 
ఉన్నట్టు కనిపించడం లేదు. రకరకాల నిబంధనల పేరుతో 

తాత్సారం చేస్తున్నది. ఆరు నెలల దాటినా ఈ అంశంలో 
ఆశించిన వేగం లేదు. ప్రగతి అంతకన్నా లేదు. దీంతో 

సాగునీటి సమస్యల పరిష్కారం తీవ్ర ఆలస్యమవుతున్నది. 

ఒకడుగు ముందుకు రెండడుగులు వెనక్కిలా తయారైంది. 

అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావెశాల నిర్వహణ లేకపోవడంతో 
వివాదాలు దీర్జకాలికంగా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. 

జాప్యం మూలంగా సమస్యల పరిష్కారం మరింత 

బోర్జు 

కేంద్రం 

సబ్కమిటీలతోనూ భేటి అయ్యాయి. 

తీసుకున్నాయి. బోర్జుల పరిధిలో సమన్య కొలిక్కివచ్చే 

అవకాశం కనిపించకపోవడంతో అపెక్స్ కౌన్సిల్ భేటి 

తప్పనిసరని తెలంగాణ సాగునీటిపారుదల, ఆయకటు 

శాఖ ఉన్నతాధికారులు చెబుతున్నారు. 

పరిధిలో ఎలాంటి వివాదాలు లేకున్నా ప్రాజెక్టులు 

అప్పగించాలనడంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీవ్రంగానే 
ఆక్షేపించింది. అయినా కేంద్రం ససేమిరా అనడంతో ఆ 

పరిధిలోని (ప్రాజెక్టులను 
సిద్ధమైంది. అలాగే కేఆర్ఎంబీ పరిధిలో ఉన్న సమస్యల 

పరిష్కరించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకరించేందుకు 

అభ్యంతరం లేదని చెబుతున్నది. కాగా గెజిట్ నోటిఫికేషన్ 

వచ్చిన ఐదు నెలల తర్వాత డిసెంబరు 28న రెండు రాష్ట్ర 

ప్రభుత్వాల ప్రధాన కార్యదర్శుల భేటి ఆన్లైన్లో జరిగింది. 

అయినా సమస్యలు పెండింగ్లోనే ఉన్నాయి. తాము 

అడిగిన సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు 

అపెక్స్ కౌన్సిల్ భేటీ 

సాగని వ్యవహారం 

సమాచారం 

జీఆర్ఎంబీ 

అప్పగించడానికి 

తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ 

కార్యక్రమాలను 33 జిల్లాలకు విస్తరించాలని ” గ ఓ క నో 

ఆ సంస్థ చైర్మెన్ జూలూరి గౌరీశంకర్, రాష్ట్ర ఉన్నై స ఓ తేడ్ 

ప్రభుత్వ సాహిత్య సాంస్కృతిక సలహాదారు 
కేవీ రమణాచారి తెలిపారు. సోమవారం 
వారిరువురూ అకాడమీ కార్యాచరణపై క్త 

చర్చించారు. పలు అంశాలను ముఖ్యమంత్రి 

ఇఫ్ సై సైనాస్సయట్ అప్పెట్స్ ఇండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ 

  

స్టారాస్తి అమ్మకము కారకు అమ్మణవు క్రతకుతథ 
చ (ఎద్ఫోర్స్మెంట్) రూల్స్, అండ యొక్క రూల్ కళ) వింధవంతా చదువబదె 

పెళ్యూరిటీ 
ల వ స్రా అల్మేలా ద ల తి 

లు లంగా. సాధారణ చ్రజాదీకావక్ మరియు. భ్రత్యేకంగా. రుకాగహాత(లు)యడియు 
కేసీఆర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లి భవిష్యత్ ప్రణాళికను | వామీకాకు!ఐకు ల ఇవ్వేడమేమనగా దిగువన వివరించిన స్తేరాస్త్ పెక్యూర్ కైదిటర్. ద్ కరూర్ 

ర వైశ్వా బ్యాంక్ లిమటెడ్ వారిక్ స్ట పట్టటుడినేద్! 2 యు. దో వైశ్యా బ్యాంక్ 
ఖరారు చేసుకోవాలని నిర్ణయించారు... | క్ బుక్క కన్యక వ ల ల నంలోకి రీముకున్నారు. రజగ్హిశ 1) 

తెలంగాణ సాహిత్య చరిత్ర గ్రంధాన్ని అన్ని | మెప్పక్స్ ఇవ్యెవ్సిన్ఐటి కన్నళెవ్స్ గైవేట్ లిమిటెడ్, 2ల్ ం. 101, ఛార్ గడేక్ విలయం, ఇమేజ్ 
క పోప్పిటైడ్ లేవ్ మాదాపూరి, హైదరాజాద్-వ00051. ౨ శ్రీ మొగిలి డైరెక్టర్: మెన్పర్స్ 

జిల్లాల సాహిత్య చరిత్రలను త్వరలో | ాన్ఫెవ్ఐటి కస్పర్థిన్స్ ఫైవేట్ లమిటెడ్, వాల్ నం. 101 ఛార్యన్ గడేష్ విలయం కా 
వెలువరించనున్నట్లు తెలిపారు. తేక మాదాపూర్. గాదరాదాడ్- 500081  హైమీదారులు కుర మొగిలి శ్రీమాన్, తండ్రీ శ్రీ మొగిని 

ల రామాత్నా స్తాలట్ నం 11, ఛాషీన్ తే నిలయం, ఇమ వష్చి ఉల్ లేక్ మాదాపూర్ 
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హాట్ వ్యూ వర. 5లివే, పదాతవటి అపార్ట్మెంట్స్, ఖాగ్యవగర్ కాలనీ, కూకట్పల్సి- జాక్, 

నా వతోసహా మొత్తం రికవరీ కారకు ఇలా వె 

మం జయో 

మివ్రయుదాచడుం విర్ణయించదమైన్లటి రారు ధర రూ.క్కళన్ని00ళ/ (నమాది న 

మాత్రమే) మరియు డిపాజిట్ చేయవలపిన ధదావతు: రూ. తర 006-. 
స్థిరాస్తి యొక్ళ వనరములు 

అన్ సేల్ జీక్ 

పబరీజిష్టార్ వర్ద ష్ర్దే నిజా ఒమన్ కందుకూరు మండలం, తెలంగాణలో క్రీ కె వరల కృష్ణ 

రంగారెడీ చేల్తా మహేశ్వరం మందరం వులిమామిడీ బ్రామం & కామ పంచాయతీలో గల నల 

హైకరాజాక్-వరిలిలి81, మరొక చిరునామా: 4) శ్రీ మొగిలి శ్రీవిశాన్, శారు శ్రీ మొగిలి రాములు, 
వం 

సహైదరాదాడ్ క్ శ్రీ కద్దా మురే మ శ కెవారాయణ, 6-క-3లరక4 రాజ్ వీవాస్ 
ట్ వరక, ఖైరకాణాడ్ కలవక. టం యుగ మరొక చిరువామాం: 6) శ్రీ కట్టా ముర క్త 

తడ 2జీ క వారాయక, వితానం: 7-3క్క జాత్తహోక్ కోడ్, వేరేకునర్ష- వలికకై!& ంగొండ న! 

మ ౩శ=చి1 రాదిక రూ పక 1474 పనలు (ఒక కోదితాంటై వదు 
వడు మూట వలల్ మాడు రూపాయల డెట్సై వాదాగు మాత్రమ). 

'మైశవకిక మీర తేదిః 15కి ఇానేలం తారా 

దూవాయాలు 

వేయివక4వి అఫ్ మలళి చేడు వాలాను ఎప్ ఆర్బాచు హచ్వరం 

& కిక్ వెక్స్లెన్షన్ వ ॥ గ్ల వ్్వే మన్ 1వషకనైకోని భూమి యొక్న వైటు వేర.€ మ ఉత్తర్ ఖాగు వె 

యొక్త ము కచ రం చగకాలు గల యావదాస్తి పరిహద్యులూ ఉత్తరం రిసార్ట్, దక్షిణం స్లాట్ 
నం? మ్ దెక్షేణ థాగం . చూర్పూ =” వెదళ్చా కోద్పు వడమర: స్పాట్ నం.67 సి ఉత్తరం భాగం టి 

క క. టాపు చ క 

  

  

  
   

       

      

  

  

      

    
ఇందుమూలంగా “జ్ సౌత్ ఇండియన్ లిమిటెక్' యొక్క ఇర్ళ్యుక శాధికాడి తెతియకేయునేడి 
ఏమనగా దిగువ పేర్యాన్న రుణగ్రహీతకు ఖ్ లోన్ బకాయిలను &రిగి చెల్లించాలని కోరుకూ విక్రయానికి 
సరంిఖంధివవిన సేల్ “వోట్సు(లు) పంపడం అడిగింది. కుజగహేక బ్యాంక్ మంచి పొందిన కుజాన్ని 

త6గి చెల్లించడంలో విఫలమయ్యారు. ఇందుమూలంగా రుణ్యయాతకు మ్ంయు సాధారణ ప్రజావీలానిడ్ 
ఇందుమూలంగా తెలియకీయునరి ఏమనగా దిగువ పేర్చొన్న సంతకందారు బంగారు ఆభరణాల యొక్క 

వేలాన్ని “వళ్ళడ ఎలా ఉందో అలాగే & “ఎళ్ళ్శరైతే ఎలా ఉందో అలాగే & “రిసోర్స్ వధానం 
లేకుండా” సిర్వహించనున్నారు. బంగారు ఆభవరణాల వేలాన్ని అమీర్పేట్ బ్రాంద్లో 16-09-2012 
తేరీన మధ్యాహ్నాం గం,8-=00 నుంది గంం4=00 వరకు నిర్వహించబడును 

రుజగ్రహీత పేరు & రిరునామా: 
  

అకౌంట్ నెంబర్ బంగారం నిక తూకం 

౧598 653 0000039869 ₹50 గ్రాములు, 

పూర్తి వివరాల కోసం, వేలానికి సంబంధించిన షరతులు, నిబంధనల కోసం దయచేసి 
9542262484, 0908052650 సెల్ నెంబర్లలో సం(ప్రదించాలి. 

సర్వ మేనేజర్, క సౌల్ ఇండియన్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ 

  

శ్రీ కృష్ణే ముదు             

  

నారా వారికి కుదవ మె వా ఇష క్ చూ నాలా ఉదహచించిన ఐఇంగొరు. నలు ఉప్పు 
వరకు ఎన్నిసార్లు నోటీసులు పంపింజినను, బీరు అనగా అప్పు తీసుకున్న వాకీదారులు 
దబ్బు. చెల్లించక నగలు. విడిపించుకోనందున. మిక ౧2-2022 “మంగళవారం 
మః 0206 గం లకు మా బ్యాంకు ఆవరణలో బహిరంగ వేలము. వేయబడును, కావున 
ఈ [క్రింది వినరించబడిన బాశీదారులకు మిగతా 'దాదందరికీ ఇందుమూలముగా 
తెలియచేయటమైనది. ఏదైనా కారణముచేత. పై తేదీన వేలము ఇరుగకపోయిన యెడల 
బ్యాంకు నోటీసు బోర్తుపై మాత్రమే తదుపరి వేలము తేదీ తెలియజేయబదును. ఇందువలన 
కలుగు అస్తాకర్యమునేకు బ్యాంక్ వారు బాధ్యులు కారని, పూర్తి. బాధ్యత సదరు బాకీదారుల 

వెందునని ఇందుమూలముగా తెలియజేయడమైనది 
    

    

  

    

    

  

    

    

    

  

  

  

  

  

              
  

  

  

  

          

    
  

  

  

  

జఠిలమయ్యే ప్రమాదముంది. 2014లో యూపీఏ బై తనలా తను ౫ నునా అల్టు మెంపుదల మొత్తము రూ.50,004 [్ క అకొంట్ పకు మరయు ప్త ౫ 
న్స ఇస్తున్నామని రాష్ట్ర సాగునీటి శాఖ అధికారులు నరా న రం నానన ..2 క్ మాప్రదించంది. హ్రైంచ్ మేచజద్- మైయామ్ క్రీ స్నివంతటు వత్యదావాయణం ఇపళవ శుద న చీరునామా క్ష ఖః 

తెచ్చిన పునర్విభజన చట్టాన్ని అమలుచేయడం లేదు. శ్బాత్రుండగా, _ అడిగిన నమాచారం ఇవ్వడంలో... శ ష మదయ భర వ4తంం4దడి మదియు అసెట్ రికవరీ శాఖ హైదరాబాద్, క్రీ ఎమ్ వెంకట శేష గిదిధర్ 1 477-04256071-000001 దంతూరి వెంకటేష్ గౌడ్ కశే కె 
దీంతో వివాదాలు ఎటూ తేలడం లేదు. తెలంగాణ,  జ్రభుత్వాల నుంచి సహకారం ఉండటం లేదని కేంద్రం. మవ రో మవ వా ప్ పాల కో న ఇ | 2 077-0031614-000004 ర్ర్ ఈక 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోని సాగునీటి వథకాలు, వాటి చెబుతున్నది. అలాగే ఆయా ప్రాజెక్సుల వద్ద కేంద్ర (|, 3 2.8, వరో దా ననన యాట చ క 0477-07310143-000003 గూడూరు నునీల్ కుమార్ చెడ్డి 144 143 

అనుబంధ కాంపొనెంట్లకు సంబంధించి జులై 15న కేంద్ర ప్రైంశామిక భద శృబఎస్ఎఫ్ను " ఏరాటు రిఫర్ చేదుడమైనడి మరియు వె సికతయంతపంరలడాంయంకుయల్న. సర్వన్ | | _ 077-07316143-000006 ఏ0 26 2? జలశక్తి శాఖ జారిచేసిన గెజిట్ నోటిఫికేషన్ రెండు చ శ్రా భధ్రతా బలగాల(సఐ న _ఎర్భా 3 80160౦ 6౩౧౫౧6౯ ప్రాైజర్ కన. తట్ యన వయ21% కషి రాయల్స్ 1వ అంతమ్పు| || | (477-04212207-000002 272 2గ8 
యడం, రెండు బొర్జులకు రూ.200 కొట్ల చొప్పున సెడ్ 4 203 207 శాంపైజ్ . రోడ్, 3వ మెయిన్ గవ జాన్స్ దగ్గరు, మబ్లేశ్తురం, బెంగుళూరు! | | 0177-01212207-000005 | దొంతరటోయిన సంపత్ 42 410.97 రాష్ట్రాల్లోనూ వివాదాస్పదమైంది. కృష్ణా నదీ యాజమాన్య స్ట శప్రాజిట్ చేయడం, గెజిట్ షెడ్యూల్లో పేర్కొన్న | -కక000న. పంద్రైదించనలమ్న వ్యక్తులు: శ్రీ పాఖదే దడే. క. - మెల్ వం.49480691777 శ్రీ రమేష్ 7 (1477-01242207-000008 ర వం 

బోర్డు(కేఆర్ఎంబీ, _ గోదావరి నదీ యాజమన్య అన్ని ప్రాజెక్టులను బోర్డుల పరిధిలోకి తీసుకురావాలనడం, | క్ గగ120106/2 66౧10 కామం న రన జయయత తన యాలాల 
స్తు ళు ౩ మానా వాలా టై న్ న ్ట (| 

బోర్డు(జీఆర్ఎంబీ) పరిధిలోకి రెండు రాష్ర్రాల ప్రాజెక్టులు సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక(డీపీఆర్)లను సమర్చించాలంటూ [1/16/2026 కాగా నటన 2 0177-204240028-000002 వు నర్సిం ర 
తీసుకురావాలని కేంద్రం ఆదేశాలిచ్చింది. అయితే ఆ చెబుతున్నది. డీపీఆర్లను రాష్ట్రాలు సమర్పించాయి. అకా కాాకాగా కాలాల కానికలాలా లు లము వ్యూరుమూలముగా కోదదమయానగా ఇ-దేలం తేది కన్ను 11 (477= 7317615= 00002 బ్. చంద్రశేఖర్. 105 101 
గెజిటొపై రెండు రాష్రైలకు అభ్యంతరాలు ఉన్నాయి. శస్రలే గత మూడేండ్ల ముందు నుంచే ఆర్లిక సంక్షోభం క =. న హం. ల క క రా నా య 0477- 023 18013-000061 | జక్కుల నరేష్ 142.8 చడ 187 
గెజిట్ను అమలుచేస్తే ఇబ్బందులు వస్తాయని ప్రభుత్వాలు ఉండటంతో బోర్షులకు రూ. 200 కోట్ల చొప్పున వ ు దర్డ్లతో సహషసూలు చేయము. కీ 0477-0723 18002- 00003 అవిరతోయిన రవి జై జ 
చెబుతున్నాయి. కానీ, కేంద్రం మాత్రం గెజిట్ను క్రేట్రాయించడం కుదరదనే అభిప్రాయంతో రాష్ట్ర ప్రభుతం నాసా లా వన్ అంకృతే కాధకార్, 18 0477-0731 02-000004 తశశ2 3421 
అమలుచేయాల్సిందేనని కేంద్రం వట్టుబడుతున్నది. జ్ర గెజిట్ అమలుతోపాటు వివధ సమస్యలను +రి1 8652825050 ద కరూర్ చైత్యా క్యాంక్ లిమిటెడ్ 14 0477-0703 0005- 000007? గోదా నవీన్ శేఫి శ? 
అంతేగాక మరిన్ని షరతులు పెట్టింది. వాటిపైనా తెలుగు పరిష్కరించేందుకు ఇరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు 15 0177-01322400-000001 పంగా సదానంద్ గ్ గ్ 
రాష్ట్రాలు ససేమిరా అంటున్నాయి. సమన్యను , " 16 0477-01245470-000006 కుమ్మరికుంట్ల గణేష్ 11లో ఈ 
పరిష్కరించమంటే నిబంధనలు, మార్గదర్శకాల పేరుతో ర్ రర ల జ వనరులు. క్ష శి 2) 5గ[1గ8౧6 ౧1310113 ౫110 ౧11653 ౬1141160 1::;:,::-0:322201-00000%' గొరా అశోక్ కుమార్ 1010 

స రి గ్ 
ల్ ఓ కేంద్రం కొత్త సమస్యలను సృష్టిస్తున్నదనే విమర్శలు [వాల “లా భి జ ఈతరం మ వ 1-201. 009020 00గ౯౫అ6 7-1-58, గంంగుళ గరం3026 - 500 016. త్యం సయికరన్ కర్ కర్ 

అంటున్నాయి. ఇప్పటికే రెండు బోర్డులు ఇరురామ్రైల్లో ౮జ్యైలను సమన్వయం చేసి అపెక్స్ కౌన్సిల్ను క ర ఆ 5 ై 177-04212207-000001 కంద కాండ్ న ప గ కప జ్య పర్యటించాయి. ప్రాజెక్టులను స్వయంగా పరిశీలించాయి.. లగ్రంచడంలో కదు విషంమవతను మార 0టంగాణ ల్ గజం ఇదరం గ! ౧౯౦9 888 అలి శః జ0గా5 898 19 00 త ఇ 
టె సయాంచడం ౦(ద్రం విఫలమవుతున్నది. (05. మః) తేక; 07-02-9022, బ్రకేశం ; ఉప్పల్ సం శ్రూంచి మేనేజర్ 

| | | 

స్ కో 75౬435 ౬|| 1 ౬౧|4||114౬01 ౬1111౬0౦ కు కగుం25 06312021. 06312021 08312020 
వీఆర్ ఏలకిచిన హామీలను గ్ఎం నెరవేరాలి | (పళంంతనల! (౧౭ం6నికకే) . (0936686) గడం! ౩180౧8ఈ 51668: వ16[%0. 60, క 140. ౩01. 306 గ606, “ఊం 008 గార్, 

క యీకో యా క9క/,క2  18494,18 777525 కలుగ 19. 1136020645 68/2036-500033. ౩1 +91-040-49533636, 
లః క్ = శ! జ న్, 11 డ్. మం వ నం ల (27 వ డా అనలా 

అ పేస్కేల్, పీఆర్సీ జీవో అమలు చేయాలి :; జిల్లాలోని తాండూరులో సీఐటీయూ జిల్లా కార్యవర్ల క కిం(1095) 10 06 08౧66 (0౦)) పకక 102990 ₹48.45 811, డిసెంబర్, 2021తో ముగిసిన వైమాసీళం కొరకు 
న ్ సభ్యులు వీఆర్ఏలకు మద్దతు తెలిపి నిరసనలో | ౩ 6 ఇని 503 ఆక (208 ౮ ౮ 96 జ ౧5. 10) 98205 98205 98205 లలన న కంకంటి క్ కాలు (దూ లక్షలో) 

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసన దీక్షలు, ధర్నాలు ప్రాల్లాన్నారు. అనంతరం అధికారికి వినతిపత్రం. | 4 ౯ ాధలల ౧౦౫౫ 19 006 4. ॥4 జ క నినరాలు లు ప 
అందజేశారు. కోట్పల్లి, కొడంగల్, దోమ, మర్పల్లి, క కంటటై ౧8 $08301 (6) (0868 *3ల* ఈ [౩ 10/-ఈల) | 112202 ప122021 ను 

నవతెలంగాణ- విలేకరులు పెద్దేముల్ మండలాల్లో నిరసన తెలిపారు. రంగారెడ్డి జిల్లా 1 2) కని హరే 666 లప్ 060 దిటాంయాతం/ సగక 4.కీఫ్ 16,48 1.56 నినో! న! న - 
వీఆర్ఏలకు అసెంబ్లీ సాక్షిగా సీఎం కేసీఆర్ ఇచ్చిన యాచారంలో సీఐటీయూ జిల్లా కార్యదర్శి చంద్రమోహన్ 0 అయయ) - ౧ గ | + | ఇకర ఆదాయ (నా కస త్త 

హామీలను నిలబెట్టుకోవాలని, పేస్కేల్. పీఆర్సీ జీఓను _ వీఆర్ఏలకు మద్దతు తెలిపారు. తహసీల్దార్కు వినతిపత్రం. ||" 9) 25న జర రంజర ౯5 జీల దికాంయంాం ఈగా॥ కన 14 త (2 ము ల చం చున. 
వెంటనే అమలు చేయాలని, వారసత్వ ఉద్యోగాలివ్వాలని అందజేశారు. నిర్మల్లో సీఐటీయూ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి (టో వాక) - 5 [5 ద లా 11) న్ా గా 
డిమాండ్ చేశారు. సోమవారం తెలంగాణ గ్రామ రెవెన్యూ బొమ్మన సురేష్ నాయకత్వంలో అర్బన్ తహసీల్టార్ 19186: ప్రై చనల మొందు కాలన్యపథ్ కారకు నికర | | 
సహాయకుల ఐక్య కార్యాచరణ కమిటీ, సీఐటీయూ కార్యాలయం ఎదుట రిలే నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు. 1 0 తంత సంయోగము అజా గాగంాుర 0 ర 000౯౫ అరే ఖంగూానర 9 98 కంటం ఆ దుంగ * 908 ను లిదాఅసారాతు 
ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తహసీల్దార్ కార్యాలయాల _ బాసరలోనూ రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపట్టారు. దిలావర్పూర్ అంతడుణి గాతకంంై [88 000702 2022 206 ణి ఉతత్తుంంత గానరే గాల 0 96 కటుతంగ్సి యర 08 యరాంతగ్నా! ( నో వచనా (980) 2292 (1722 

ఎదుట ధర్నా చేశారు. అనంతరం వినతిపత్రాలు లో దీళ్లల్లో కూర్చున్నారు. తహసీల్దార్ హిమబిందుకు 2 19 ల0గాధివ/ 600ాయనక 65006 50054 ౧౯లో గాలడలగం ఈ నుగాం0కిత యగాం0060ట బావం. (2 రల టు 
ల అడ మ 3 02 స2ంయు గరుక ఖమ అరక రే సః గంగ౧కిక అరకరే 066 31, 2021 8 08ళ్తి గునీకలతరే 8 108 ౧౯5 గట 25 6 క6 కొదారా బటంబకముదాళ) లలి! (2292) (17.22) అందజేశారు. అర్హత కలిగిన వారిక ప్రమోషన్స్ ఇవ్వాలని వినతిపత్రం. అందజేశారు. భైంసా,సారంగాపూర్, ముధాల్ లు జక - నాల క నో! | 

గ్రామ రెవెన్యూ సహాయ ల నంఖుం రార ట్రధా నూ క్షలు ఇపట్టారు. మంచిర్యాల జిల్లా తాండూర్ ధర్నా 8905 2 తకం 12018 68 968 856౬ అకక ఆజా. కకటంక! 3.605 264 08 98 అ0గావ్రితగ్తక *త5క18 ల నన లకక 
కార్యదర్శి వంగూరి రాములు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చ చేశారు. చేపట్టారు. ఖమ్మం జిల్లా వ్యాష్తంగా నిరనన దీక్షలు అతత ంిదమునంతాడం్తం.00గ క 06లో ౮ క 8024 అధాయం(పమ్బ్మతరువాశ) 40) నా (1722) 
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కేంద్రంలోని తహసీల్దార్ చేపట్టారు. నేలకొండపల్లిలో సీపీఐ(ఎం) నాయకులు ౯ ఈలిర6 గ5/065్ సలి జిక ౮౦ క ఇల హత్యా కకత ఫం 1108 
కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సంఘీభావం తెలిపారు. బోనకల్లో ఎంపీపీ కంకణాల మాని 7 | గళ్ళ స్థందత్నరం యొక్క అరిట్చేసిన బ్యాలెన్స్ | - - 

ఆయన మాట్లాడుతూ... గతేడాది సెప్టెంబర్ 9న శాసన _ సౌభాగ్యం, సీపీఐ(ఎం) నాయకులు సంఘీభావం తెలిపారు. లస 2922 నన త కపకుతను అిటలయా నా జాలా మః | (రట! 
సభలో నూతన రెవెన్యూ చట్టాన్ని ప్రతిపాదిస్తూ క్ వాటాఒన్నీంటికీ ఠాబుడీ (రూ. 1 ౧౧ాదొప్తాన! | 

వీఆర్ఏలకు0 పేస్కేల్ ఇస్తామని సీఎం ఇచ్చిన హామీని రాసాక న క్ు యా రై రక 
వాసాలు | (0.21) 10,15) 

అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. నల్లగొండ జిల్లా ఆకా [10.0-16% ₹601110౬06155 ౬11116౬0 వైద్వాలక..:. భూరాయల్లో) (000, (0211 (0.15) 
కేంద్రంతోపాటు, మిర్యాలగూడ, నకిరేకల్, దామరచర్ల, 

హాలియా తహసీల్డ్చార్ కార్యాలయాల ఎదుట ధర్నా 

గం కఈ896 0గంక. ౧0 సం. 700. 000 10. 8-2-2038 గ 00. గంర కుం. 36. ఎల ఈ. సతంణరితత - 900 ఏ. టగంతాత. 

కాశం దా ఇక టక [2500001985 0005631. 2 %0. 40000000, ౫ 80: 40300028. అజ కమరాతతితంగతత ర కుల అలాల గారరతంంాతు. 005 

  

  

  

  

                          

నిర్వహించారు. నాగర్కర్నూల్ మండల తాహసీల్డార్ 31డిసుంబర్, 202తో ముగిన్న త్రైమాసికం ఊ తొమ్మిది నెలల కాలానికి ఆడిట్చేయని ఆర్థిక ఫలితాల నివేదిక కానా 

కార్యాలయం ముందు ధర్నా చేసి, తహసీల్దార్ వంకల కాలె 

ఆంజనేయులుకి వినతిపత్రం అందజేశారు. వికారాబాద్ ముగనన త్రైవు ముగిసిన తొమ్మిది వెంలుకు. ముసిన్ సువత్యవు ముం తవా కం ముగిపిన కౌముది మెంలకు. ల 
వీవఠాలు లకగా్సలింరాా అరగ లుళరాం తమరు రురానాత। రరర కగాగా న మరయా ఖగ మకడూ కరనా 

అపరేషన్లు నుంచి పూర్తి ఆదాయం 226707 | 2266.02 | 1815.42 | 6635.03 | 589204 811361 246214 24611908 209 ట7720 0.87 4 తి అలి అలి బంగారం' మొక్కు- ప్రతిఫలం దక్కు | ==;3౯3ఏ కక కాళస్టం) 
న్ (పన్ను మరియు మినపోయింపుగల లటంలకు మందు) 22421 000 11931 1152302 82449 139745 2ట 914 12055 11౪11 టీ77 141345 

కు ఆదీకీ సద్స్ పన్నుకు ముందు కాలవ్యవధి కొరకు నికర లాతం/ (ష్టం) 6 మేడారంకు టీఎస్ఆర్టీసీ కొత్త సర్వీస్ న వ | ఇల 300 11931 |1.15232 449 196 274 50142 12155 1111 ౪4771413 
ఎ ె పసు తరువాత ముందు కాంవ్భావేదికీ నికర లాభంనన్నుం) 

నవతెలంగాణ - హైదరాబాద్బ్యూరో (మకహాయింపుగు ఐటం తరవాత న్. | 1047 36155| 10050 | 848.85 | 623.88 | 985.58 | 16668 36616 10274 659.18 63377 100040 
మేడారం జాతరకు ప్రత్యక్షంగా వెళ్లి సమక్క-సారలమ్మలకు | ప్ర్వావ్యవధ కొరకు పూర్తి సమగ అదాయం శక 38 48296 106.19 | 138979 58819 110049 45001 కకక 106.02 138222 59172 111071 

మొక్కులు చెల్లించుకోలేని వారికోసం టీఎస్ఆర్టీసీ కొత్త సేవల్ని. | ఇక్సిగ్ వాటా మూలధనం 564.85 564.85 55983 56485 559.83 560.62 56485 56485 55383 54485 55360 580.82 
2 శ వాటా ఒక్కింటికి రాబడి -=టీసిక్ (ముఖ వీలువే రూ./=) 

అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దేవాదాయశాఖతో కలిసి ఈ సవల్ని | జ్య (58 128 036 3 2 351 09 130 62 1084 2 కక 
నిర్వహిస్తున్నట్టు ఆ సంస్థ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. మేడారంలో. | |,3ళ్యాలెక్ 058 128 036 30 220 351 059 130 0327 304 12 కక్? 
అమ్మవార్లకు 'బంగారం'* (బెల్లం) మొక్కులు సమర్పించుకోవడం తాతా 

సంప్రదాయం, ఆనవాయితీ. నేరుగా జాతరకువెళ్ళలేని వారు టీఎస్ఆర్టీసీ 
కార్లో పార్సిల్ కౌంటర్లలో బంగారాన్ని (బెల్లం) పార్పిల్ బుక్ చేస్తే, ఆర్టీసీ 

వారే ఆ మొక్కును నేరుగా సమక్క-సారక్క అమ్మవార్లకు సమర్పిస్తారు.   క1, డిసెంబర్, 2021తో ముగినీన శైమాసీకం మరియు తొమ్మది వెలల కాలపరిమితి కోసం సెలీ (లిస్టింగ్ అట్రోషన్స్ అండ్ ిస్క్లోజర్ రిక్వైర్మెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్ 2015 యొక్య రెగ్యులేషన్ 33 క్రింద ష్టాక్ ఎక్సేంజీలకో దాఖలు 

వేయులడీన ఇడీట్చేయని స్టాండ్ అలోన్ మకియు కన్నాలిడెటెడ్ ఆద్థక వవితాల యోక్న విచరణ్యాతడ్ ఫార్మాట్కు పైన పలా విధంగా ఉన్నడు. అడిట్చేయని స్టాండ్ అలోవ్ మదీయ కన్నాలీడెలెడ్ జద్ధ్క్ క కకాళి యొక్య పూర్తీ 

వీవతాలు స్టాక్ ఎక్బేంజీ వెట్సైట్: (౧444. 5ఈఈఊోగరీ3. అంగా మరియు ౫0454 గ5ఆ|౧|3. ఈ0౧0) పై చరయ కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్: . గంలికటత్తిగింటని 66) పై అందువాటులో ఉంటాయి 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

    

టీఎస్ఆర్టీసీ చైర్మెన్ బాజిరెడ్డి గోవర్దన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వీసీ సజ్జనార్ వ. 

సూచనల మేరకు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నట్టు "తెలిపారు. "అమ్మ (ప్రదేశం: హైదరాబాద్ పాపా. మేవేతింగ్ రైరెక్టల్ 
నె లల జి 

వారికి భక్తులు బంగారాన్ని సమర్పించి, ప్రసాదాన్ని కూడా తిరిగి ఆర్టీసీ తపు రాాంనారున 
వారే అందిస్తారని చెప్పారు. అన్ని బస్ స్టేషన్లతో పాటు ముఖ్య కేంద్రాల్లో ల ఇ 

ఆ న మ ప టై ఈ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయనీ, 65 కేజీల వరకు బంగారం గడ | [ల హల నారీ? హా వ. నాయాల 

(బెల్లం)ను పంపించుకోవచ్చని వివరించారు. అది పంపిన భక్తులకు 200 నరు. “గారర్యళాత. గతఅంరతతం 506 073. లాగి 

గ్రాముల ప్రసాదంతో పాటు అమ్మ వారి పసుపు కుంకుమ, ఫోటో కూడా న టు రకనా నన నా కాక ట్రెటనన2 5 (5% 2967519967 0029911) 

అందజేస్తామని తెలిపారు. 200 కిలోమీటర్ల (బుకింగ్ పాయింట్ నుంచి ం ను పా 
మేడారం) వరకు రూ.400, ఆపై కిలోమీటర్లకు రూ.450 ఛార్జీలు మాగీసిన శైయాసికం ముగిసిన తొమ్మది వెంలా మగ్మ్న వార్చికం 
వసూలు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సేవలు ఈ నెల 11 నుంచి 17 ర వివరాలు ముగిదిన ఖైమూపికం. ! ముగినిన డ్రైమాదికం. | ముగిన్న త్రైమాసికం. | మాగపిన తొమ్మది నెలలు. [ మగవిన తొమ్మది నెలలు ముగిన్న సంజవికి 
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