
St.John Freight Systems Limited  R Venkatakrishnan 
Corporate Debtor  Resolution Professional  

1. Payment Status – Operational Creditor – Form-B 

This is in respect of Operational Creditors of the Corporate Debtor had submitted 
their Pending dues prior to 10th December 2018 as a claim in Form B. 
 
In respect of dues prior to December 10th 2018, will be dealt with in the following 
manner:   
 

 In the case a Resolution Plan is approved, it will be dealt with in the manner 
provided by the Resolution Applicant in the plan.  

 In the event of liquidation, in the manner specified under Section 53(1)(f) 
 
The aforesaid process may take 180 days to 270 days from 10th December 2018. 
Payments against dues prior to December 10th 2018 will be made only after the 
completion of above process.   
 

2. Payment Status – Employee Claims – Form-D 

This is in respect of Individual Employee / HR representing the employees of the 

Corporate Debtors had submitted their pending dues prior to 10th December 2018 

as a claim in Form D. 

In respect of dues prior to December 10th 2018, will be dealt with in the following 
manner:   
 

 In the case a Resolution Plan, it will be dealt with in the manner provided 
by the Resolution Applicant in the plan or in accordance with the provisions 
specified in Section 53(1)(c).  

 
The aforesaid process may take 180 days to 270 days from 10th December 2018. 
Payments against dues prior to December 10th 2018 will be made only after the 
completion of above process.   
 

************** 

 

 



St.John Freight Systems Limited  R Venkatakrishnan 
Corporate Debtor  Resolution Professional  

 

1. பணம் செலுத்துதல் - செயல்பாடட்ு கடன் ஈந்ததார ்- படிவம்- B 

நிறுவனக் கடனாக செயல்பாட்டு கடன் ஈந்த ார ் 10 டிெம்பர ் 2018க்கு முன் 

ெமரப்்பிக்கபட்ட நிலுவவ ச் ாவக படிவம் B மூலம் தகாரியது ச ாடரப்ாக. 

2018 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ் 10 ம் த திக்கு முந் ய கடன் பின்வருமாறு 

தீரக்்கப்படும்: 

 ஒரு தீரம்ானம்  ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட்டால், திட்டம் விண்ணப்ப ாரரின் 

தீரம்ான ்தின் படி  அது செயல்படும். 

 ஒரு நிறுவனம் கவலக்கப்பட்டால் பிரிவு 53(1)(f)ன் படி அது 

செயல்படு ் ப்படும்.  

 

தமற் சொன்ன செயல்முவறக்கான கால அவகாெம் 10 டிெம்பர ் 2018லிருந்து 

180 முதல் 270 நாடக்ள் வரர ஆகலாம்.  10 டிெம்பர ் 2018க்கு முன் 

ெமரப்்பிக்கபட்ட நிலுவவ ச் ாவக பின்னர ்செலு ் ப்படும். 

 

2.  பணம் செலுத்துதல் - சதாழிலாளிகளின்  நிலுரவத் சதாரக – படிவம்-D 

ச ாழிலாளிகள் / மனி  வள தமம்பாட்டு அதிகாரிகளால் 10 டிெம்பர ்2018க்கு 

முன் ெமரப்்பிக்கபட்ட நிலுவவ ச் ாவக படிவம் D  மூலம் தகாரியது 

ச ாடரப்ாக. 

 

2018 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ் 10 ம் த திக்கு முந் ய கடன் பின்வருமாறு 

தீரக்்கப்படும்: 

 ஒரு தீரம்ானம்  ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட்டால்,  திட்டம் விண்ணப்ப ாரரின் 

தீரம்ான ்தின் படிதயா அல்லது   பிரிவு 53(1)(c)ன் படிதயா அது 

செயல்படு ் ப்படும்.. 

 

தமற் சொன்ன செயல்முவறக்கான கால அவகாெம் 10 டிெம்பர ் 2018லிருந்து 

180 முதல் 270 நாடக்ள் வரர ஆகலாம்.  10 டிெம்பர ் 2018க்கு முன் 

ெமரப்்பிக்கபட்ட நிலுவவ ச் ாவக பின்னர ்செலு ் ப்படும். 

 

************** 

 


