
PILANI INVESTMENT AND INDUSTRIES 
CORPORATION LIMITED 

CIN : L24131WB1948PLC095302 
REGD. OFFICE : BIRLA BUILDING, 9/1, R. N. MUKHERJEE ROAD, KOLKATA-700001 

 
Email : pilaniinvestment1@gmail.com, TELEPHONE : 033 4082 3700 / 2220 0600, Website : www.pilaniinvestment.com 

4th August, 2022 
 

 The Manager, 
Listing Department 
National Stock Exchange of India Ltd. 
“Exchange Plaza”, Plot No. C/1, G Block 
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)  
Mumbai – 400 051 
 

Manager (Listing) 
BSE Ltd. 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street,  
Mumbai-400 001 

 

Sub: Newspaper Publication regarding 75th Annual General Meeting and  
        intimation for Book Closure- Corrigendum 
  
Ref: Scrip Code: NSE: PILANIINVS  ::   BSE: 539883::  ISIN: INE417C01014 

 
  Dear Sir,  
 
Further to our letter dated 2nd August, 2022, please find enclosed herewith the copies of 
newspaper advertisement dated 3rd August, 2022 being corrigendum to notice of the 
seventy fifth annual general meeting and intimation of book closure, published in today’s 
edition i.e 4th August, 2022 in the following newspapers:  

a) Financial Express – English 
b) Aaajkaal – Bengali 

 
“Annual Report” was inadvertently typed as “Integrated Annual Report” at para 
three of the Notice dated 1st August, 2022 which was published in Financial Express 
(English) and Aajkaal (Bengali) newspapers on 2nd August, 2022. 
 
The revised para three of the Notice dated 1st August, 2022 be read as below: 

In compliance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars, the Notice of the 75th AGM 
alongwith the Annual Report for the Financial Year 2021-22 will be e-mailed to all the 
Shareholders at the e-mail ID registered by them with the Company/Depository 
Participant(s). 

You are kindly requested to take the same on record. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
For Pilani Investment and Industries Corporation Limited 

 
Company Secretary 

Encl: As above 
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দেশ ৼ
কলকাতা বৃহস্পততবার ৪ আগস্ট ২০২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

৭

 ‘ ফর্ম নং:  আইএনতি– ২৬’ 
[ ক�োম্োনিজ ( ইি�র্পোরেশি)  রুল ৩০ রুলস, ২০১৪ 

অিুযোয়ী] 
ক�ন্দীয় সে�োে, নেনজওিোল নিরেক্টে, ইস্োিপ নেনজয়ি, 

�ল�োতো সমীর্,
ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩– এে ১৩ িং ধোেোে ( ৪) িং 
উ্ধোেো এবং ক�োম্োনিজ ( ইি�র্পোরেশি)  রুলস, ২০১৪–
এে রুল ৩০–এে সোব রুল ( ৬)  ক্লজ ( এ)  সম্ন�পত নবষয়

এবং
তবষয়: হারভার্্মক্স ইতজিতনয়াতরং অ্ান্ড প্ররিতিং ককাং তলঃ

(CIN: L28939WB1982PLC035023),   যার 
করতিস্টার্ম অতফি:    ২০/ ১, রহতষ্ম কেরবন্দ্র করার, ৩য় তল,  

কলকাতা– ৭০০ ০০৭
. . .ন্টিশিোে

কনাটিি
এতদ্দোেো জিসোধোেরেে জ্োতোর্প জোিোরিো হরছে কয, ২৭ 
িুন,  ২০২২ তাতররে আরয়োনজত ক�োম্োনিে সোধোেে 
সভোয় গৃহীত এ�টি নবরশষ নসদ্োন্ত অিুযোয়ী ক�োম্োনিজ 
অ্োক্ট, ২০১৩–এে ১৩ িং  ধোেোধীরি ‘পতচিরবঙ্গ রাি্’  
ক্র� ‘উত্তরপ্ররেশ রাি্’কত ক�োম্োনিে কেনজস্োিপ অনিস 
স্োিোন্তরেে উরদেরশ্ ক�োম্োনিে সঙ্ঘস্োে� ্নেবতপরিে 
নবষয়টি নিনচিত �েোে জি্ আরবদি�োেী ক�োম্োনিে 
তেরি ক�ন্দীয় সে�োরেে �োরে এ�টি আনজপ ক্শ �েোে 
প্রস্োব আিো হরয়রে।
এই ক�োম্োনিে কেনজস্োিপ অনিরসে প্রস্োনবত উক্ত স্োিোন্তরে 
�োেও স্ো্প কু্ণ্ণ হরল বো কু্ণ্ণ হওয়োে সম্োবিো আরে বরল 
মরি �েরল নতনি/তোঁেো এমনসএ–২১ ক্োরপোল ( www.mca.
gov.in )–এ ইিরভস্ে �মরলেি িমপ দোনিল �রে ন�ংবো 
এই নবজ্নতি সংবোদ্ররে প্র�োনশত হওয়োে তোনেি ক্র� 
ক�োরদেো নদরিে মরধ্ নেনজওিোল নিরেক্টে, ইস্োিপ নেনজয়ি, 
নিজোম ্্োরলস, ২য় এমএসও নবন্ডং, �তু্প তল, ২৩৪/৪, 
এ কজ নস কবোস কেোি, �ল�োতো–৭০০ ০২০ সমীর্ তোঁে 
( ্ ুং/  স্তী)  স্োর্পে ধেি ও নবরেোনধতোে �োেে উরলেি �রে 
নলনিতভোরব জোিোি বো কেনজস্োিপ িোর� ্োঠোি এবং এে 
সরগে এ�টি হলিিোমো দ্োেো বক্তব্ সমন্পত হওয়ো আবশ্� 
এবং এে এ�টি �ন্ অবশ্ই আরবদি�োেী এই ক�োম্োনিে 
কেনজস্োিপ অনিরসে ঠি�োিোয় ক্শ �েরত হরব:   ২০/ ১, মহনষপ 
কদরবন্দ কেোি, ৩য় তল, �ল�োতো– ৭০০ ০০৭।

 হারভার্্মক্স ইতজিতনয়াতরং অ্ান্ড প্ররিতিং 
 ককাং তলঃ– এর পরষে
 স্া/ –  করাহানান থ্াতয়ল
স্ান:  নয়রা  তরররক্টর
তাতরে:  ০২.  ০৮.  ২০২২    DIN: 08310232

 ি্োশিোল ক�োম্োনি ল’  ট্োইবুিোল, �ল�োতো 
কবঞ্চ সমীর্

ক�োম্োনি ন্টিশি নসন্ ( নসএএ)  িং:  
১১৩/ ক�নব/ ২০২২
যোে সরগে সম্ন�পত

ক�োম্োনি আরবদি নসএ ( নসএএ)  িং:  
২০/ ক�নব/ ২০২২

নবষয়:  ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩–এে ২৩০ ( ৬)  যো 
২৩২ ( ৩)  িং ধোেো সহ ্ঠিীয়

এবং
নবষয়:  
মো�োইবোনি টি অ্োন্ড কট্নিং ক�োম্োনি প্রোইরভর 
নলনমররি, ক�োম্োনি আইি VII , ১৯১৩–
এে অধীরি স্োন্ত ও ক�োম্োনি আইি, 
২০১৩–এে অ্পবহ এ�টি ক�োম্োনি CIN: 
U51226WB1948PTC016303  এবং যোে 
কেনজস্োিপ অনিরসে ঠি�োিো:  ন�রশোে ভবি, ১৭, আে 
এি মুিোনজপ কেোি, �ল�োতো–৭০০ ০০১, ্নচিমবগে।

এবং
নবষয়:  
লক্ী টি অ্োন্ড ক�ো প্রোইরভর নলনমররি, 
ভোেতীয় ক�োম্োনি আইি, ১৮৮২–এে 
অধীরি স্োন্ত এ�টি ক�োম্োনি CIN: 
U01132WB19128PTC002104  এবং যোে 
কেনজস্োিপ অনিরসে ঠি�োিো:  ন�রশোে ভবি, ১৭, আে 
এি মুিোনজপ কেোি, �ল�োতো–৭০০ ০০১, ্নচিমবগে।
১.  মো�োইবোনি টি অ্োন্ড কট্নিং ক�োম্োনি প্রোইরভর 
নলনমররি
২.  লক্ী টি অ্োন্ড ক�ো প্রোইরভর নলনমররি

. . .  আরবদি�োেীগে
তপটিশরনর কনাটিি

লক্ী টি অ্োন্ড ক�ো প্রোইরভর নলনমররি ( ট্োন্সিোনে 
ক�োম্োনি) এে সরগে মো�োইবোনি টি অ্োন্ড 
কট্নিং ক�োম্োনি প্রোইরভর নলনমররি ( ট্োন্সিোেোে 
ক�োম্োনি) –এে  সংযুনক্ত�েে নকিম অিুরমোদরিে 
জি্ উ্নেনলনিত আরবদি�োেীরদে তেরি 
ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩–এে ২৩০ ( ৬)  যো ২৩২ 
( ৩)  িং ধোেো সহ ্ ঠিীয় ধোেোধীরি ১৫ জুলোই, ২০২২ 
তোনেরি এ�টি ন্টিশি ক্শ �েো হরয়রে এবং উক্ত 
ন্টিশিটি ি্োশিোল ক�োম্োনি ল’  ট্োইবুিোরলে 
�ল�োতো কবরঞ্চ ( ট্াইবুনাল) ১৭ আগস্, ২০২২ 
তোনেরি শুিোনি হরব বরল নস্ে হরয়রে।
উক্ত ন্টিশরি ক�োিও ব্নক্ত সম্পি বো নবরেোনধতো 
�েরত �োইরল নিরজে িোম ও ঠি�োিোে সরগে তোঁে 
ইছেো নববৃত �রে কিোটিস এই ন্টিশিোেগরেে 
অ্োিরভোর�ররে �োরে এমিভোরব ্োঠোরবি যোরত 
কসটি এই শুিোনিে নিধপোনেত তোনেরিে �ম্রক্ 
দু’ নদি আরগ এই ন্টিশিোেগরেে প্রনতনিনধে �োরে 
জমো ্রি। ক�োিও ব্নক্ত এই ন্টিশরিে নবরেোনধতো 
�েরত �োইরল নিজস্ এনিরিনভর সহ নবরেোনধতোে 
�োেে উরলেি �রে ওই কিোটিরসে সরগে সংলগ্ন �রে 
কদরবি। প্ররযোজ্ অ্পোঙ্ক আদোয় নদরয় কয ক�োিও 
ব্নক্ত নিম্নস্োক্ে�োেীে �োে ক্র� ওই ন্টিশরিে 
�ন্ সংগ্রহ �েরত ্োরেি।

স্াঃ–
( পের কুরার খেতান) 

তপটিশনারগরের অ্াররভারক্
খেতান অ্ান্ড ককাং এল এল তপ, অ্াররভারক্ি

১ তব, ওল্ড কপাস্ট অতফি ত্রি্,
 কলকাতা–৭০০ ০০১।                    
তাতরে:  ৪ আগস্ট,  ২০২২

 িমপ িং:  আইএিনস–২৬
[ ক�োম্োনিজ ( ইি�র্পোরেশি)  রুলস, ২০১৪–এে রুল ৩০ 

অিুযোয়ী] 
ক�ন্দীয় সে�োে, নেনজওিোল নিরেক্টে, ইস্োিপ নেনজয়ি, 

�ল�োতো সমীর্।
ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩–এে ১৩ ( ৪) ধোেো এবং ক�োম্োনিজ 
( ইি�র্পোরেশি)  রুলস, ২০১৪–এে রুল ৩০–এে সোব রুল 

(৬)–এে ক্লজ  (  এ) এবং  নবষয়�
ও

তবষয়: 
তল্ল রক কট্র অ্ান্ড ইনরভস্টররন্ট তলতরর্র, CIN: 

U67120WB1981PLC033628, করতিস্টার্ম অতফি:     ২০/ ১, 
রহতষ্ম কেরবন্দ্র করার, ৩য় তল, 

কলকাতা ৭০০ ০০৭। 
....... আরবদি�োেী

কনাটিি
এতদ্দোেো জিসোধোেরেে জ্োতোর্প জোিোরিো হরছে কয, ২৭ জুি, 
২০২২  তোনেরি অিুনঠিত উক্ত আরবদি�োেী ক�োম্োনিে বোনষপ� 
সোধোেে সভোয় গৃহীত এ�টি নবরশষ নসদ্োন্ত অিুযোয়ী ক�োম্োনিজ 
অ্োক্ট, ২০১৩–এে ১৩ ধোেোধীরি ‘্নচিমবগে েোজ্’ ক্র� 
‘উত্তেপ্ররদশ েোজ্’কত  এই ক�োম্োনিে কেনজস্োিপ অনিস 
স্োিোন্তরেে উরদেরশ্ এই ক�োম্োনিে সঙ্ঘস্োের�ে ্নেবতপরিে 
নবষয়টি নিনচিত �েোে জি্ আরবদি�োেী ক�োম্োনিে তেরি 
ক�ন্দীয় সে�োরেে �োরে এ�টি আনজপ ক্শ �েোে প্রস্োব আিো 
হরয়রে।
এই ক�োম্োনিে কেনজস্োিপ অনিরসে প্রস্োনবত উক্ত স্োিোন্তরে 
�োেও স্ো্প কু্ণ্ণ হরল বো কু্ণ্ণ হওয়োে সম্োবিো আরে বরল মরি 
�েরল নতনি/তোঁেো এমনসএ–২১ ক্োরপোল ( www.mca.gov.
in )–কত ইিরভস্ে �মরলেি িমপ দোনিল �রে ন�ংবো এই নবজ্নতি 
সংবোদ্ররে প্র�োনশত হওয়োে তোনেি ক্র� ক�োদে নদরিে মরধ্ 
নেনজওিোল নিরেক্টে, �ের্োরের নবষয়� মন্ত্র�, ইস্োিপ নেনজয়ি, 
নিজোম ্্োরলস, ২য় এমএসও নবন্ডং, �তু্প তল, ২৩৪/৪, এ 
কজ নস কবোস কেোি, �ল�োতো– ৭০০ ০২০–এে �োরে তোঁে ( ্ ুং/  
স্তী)  স্োর্পে ধেি ও নবরেোনধতোে �োেে উরলেি �রে নলনিতভোরব 
জোিোি বো কেনজস্োিপ িোর� ্োঠোি এবং এে সরগে এ�টি 
হলিিোমো দ্োেো বক্তব্ সমন্পত হওয়ো আবশ্� এবং এে এ�টি 
�ন্ অবশ্ই আরবদি�োেী এই ক�োম্োনিে উক্ত কেনজস্োিপ 
অনিরসে ঠি�োিোয় ক্শ �েরত হরব:  ২০/ ১, মহনষপ কদরবন্দ কেোি, 
৩য় তল, �ল�োতো ৭০০ ০০৭। 
 তল্ল রক কট্র অ্ান্ড ইনরভস্টররন্ট তলতরর্র–এর 
 িন্ ও তররফ 
 স্াঃ/ –
 করাহানন থ্াইল
তাতরে:  ০২.  ০৮. ২০২২  তরররক্টর 
স্ান:  নয়রা [ DIN: 08310232] 

 ফর্ম নং:  আইএনতি–২৬
[ ক�োম্োনিজ ( ইি�র্পোরেশি)  রুলস, ২০১৪–এে 

রুল ৩০ অিুযোয়ী] 
ক�ন্দীয় সে�োে, নেনজওিোল নিরেক্টে, ইস্োিপ নেনজয়ি, 

�ল�োতো সমীর্।
ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩–এে ১৩ ( ৪) ধোেো এবং ক�োম্োনিজ 
( ইি�র্পোরেশি)  রুলস, ২০১৪–এে রুল ৩০–এে সোব রুল 

(৬)–এে ক্লজ  (  এ) এবং  নবষয়�
ও

তবষয়: কিরি করাতশ্ময়াল ককা তলতরর্র, CIN: 
থ৫১১০৯WB198৩PLC03৫৭৭৭, করতিস্টার্ম অতফি:     ২০/ ১, 

রহতষ্ম কেরবন্দ্র করার, ৩য় তল, কলকাতা ৭০০ ০০৭। 
....... আরবদি�োেী

কনাটিি
এতদ্দোেো জিসোধোেরেে জ্োতোর্প জোিোরিো হরছে কয, ২৭ জুি, 
২০২২  তোনেরি অিুনঠিত উক্ত আরবদি�োেী ক�োম্োনিে বোনষপ� 
সোধোেে সভোয় গৃহীত এ�টি নবরশষ নসদ্োন্ত অিুযোয়ী ক�োম্োনিজ 
অ্োক্ট, ২০১৩–এে ১৩ ধোেোধীরি ‘্নচিমবগে েোজ্’ ক্র� 
‘উত্তেপ্ররদশ েোজ্’কত  এই ক�োম্োনিে কেনজস্োিপ অনিস 
স্োিোন্তরেে উরদেরশ্ এই ক�োম্োনিে সঙ্ঘস্োের�ে ্নেবতপরিে 
নবষয়টি নিনচিত �েোে জি্ আরবদি�োেী ক�োম্োনিে তেরি 
ক�ন্দীয় সে�োরেে �োরে এ�টি আনজপ ক্শ �েোে প্রস্োব আিো 
হরয়রে।
এই ক�োম্োনিে কেনজস্োিপ অনিরসে প্রস্োনবত উক্ত স্োিোন্তরে 
�োেও স্ো্প কু্ণ্ণ হরল বো কু্ণ্ণ হওয়োে সম্োবিো আরে বরল মরি 
�েরল নতনি/তোঁেো এমনসএ–২১ ক্োরপোল ( www.mca.gov.
in )–কত ইিরভস্ে �মরলেি িমপ দোনিল �রে ন�ংবো এই নবজ্নতি 
সংবোদ্ররে প্র�োনশত হওয়োে তোনেি ক্র� ক�োদে নদরিে মরধ্ 
নেনজওিোল নিরেক্টে, �ের্োরের নবষয়� মন্ত্র�, ইস্োিপ নেনজয়ি, 
নিজোম ্্োরলস, ২য় এমএসও নবন্ডং, �তু্প তল, ২৩৪/৪, এ 
কজ নস কবোস কেোি, �ল�োতো– ৭০০ ০২০–এে �োরে তোঁে ( ্ ুং/  
স্তী)  স্োর্পে ধেি ও নবরেোনধতোে �োেে উরলেি �রে নলনিতভোরব 
জোিোি বো কেনজস্োিপ িোর� ্োঠোি এবং এে সরগে এ�টি হলিিোমো 
দ্োেো বক্তব্ সমন্পত হওয়ো আবশ্� এবং এে এ�টি �ন্ অবশ্ই 
আরবদি�োেী এই ক�োম্োনিে উক্ত কেনজস্োিপ অনিরসে ঠি�োিোয় 
ক্শ �েরত হরব:  ২০/ ১, মহনষপ কদরবন্দ কেোি, ৩য় তল, �ল�োতো 
৭০০ ০০৭। 
 কিরি করাতশ্ময়াল ককা তলতরর্র–এর িন্ ও তররফ 
 স্াঃ/ –
 রারিন্দর কিাতন
তাতরে:  ০২.  ০৮. ২০২২  র্ারনতিং তরররক্টর 
স্ান:  নয়রা [ DIN: 00418933] 

 নার বেল
আনম সগেীতো ক�োষ, স্োমী শ্রী কদবোনশস 
ক�োষ, নিবোস–  ২৪, ম্োরন্ডনভলো গোরিপিস, 
�ল�োতো– ৭০০ ০১৯, ২৪. ০৬. ২০১৩–
 কত মোি্ ১ম করেনেে জুনিনশয়োল 
ম্োনজর্রের, আনল্ুে, ২৪ ্েগিো ( দঃ)  
সমীর্ এনিরিনভর বরল উনমপ ক�োষ 
িোরমও ্নেন�ত হরয়নে। উভয়ই এ� ও 
অনভন্ন ব্নক্ত।  

l ১ পাতার পর
উরলেি �েো কযরত ্োরে, নভন্  েোরজ্ে ্ুনলশর� বোধো দোি এই প্র্ম িয়, এে 
আরগও এমি �রিো �রররে নদনলেরত। গত কম মোরসই নবরজন্ কিতো তোনজন্দে 
্োল নসং বোগ্োর� নিরয় সঙ্ঘোত ততনে হরয়নেল নদনলে ও ্োঞ্োব ্ুনলরশে মরধ্। 
নদনলে ক্র� বোগ্োর� কগ্রতিোে �রে ্োঞ্োরব নিরয় যোনছেল ্োঞ্োব ্ুনলশ। 
হনেয়োিো সীমোরন্ত ্োঞ্োব ্ুনলরশে �োে ক্র� বোগ্োর� েোনিরয় কিয় হনেয়োিোে 
্ুনলশ। কসিোি ক্র� আবোে নদনলে ্ুনলশ তঁোর� কিেত এরিনেল। এ েোিোও 
সম্প্রনত িয়িোয় এ� সোংবোনদর�ে নবরুরদ্ কগ্রতিোনে ্রেোয়োিো সর্বেও েোজস্োি 
্ুনলশর� আরর�নেল উত্তেপ্ররদশ ্ুনলশ।       

তেরতে তিআইতররক বাধা

আিকারলর প্রততরবেন 
তেতলি, ৩ আগস্ট

বি্প্রোেী (  সুেক্ো)   সংরশোধিী নবল ্োশ 
হল কলো�সভোয়। এই নবলটি কলো�সভোয় 
ক্শ �রেি ক�ন্দীয় বি ও ্নেরবশমন্ত্রী 
ভূর্ন্দ যোদব। বি্প্রোেী সুেক্ো, সংেনক্ত 
এলো�োয় বি্প্রোেীরদে জি্ আেও ভোল 
ব্বস্ো্িো গরি কতোলো এই সংরশোধিীে 
লক্্। সংসরদ নবল ক্শ �েোে ্ ে ভূর্ন্দ 
যোদব বরলরেি, সে�োে সবুজোয়ি ও স�ল 
জীরবে সহোবস্োরি নবশ্োসী। ভোেরত ৬৫ 
হোজোে ন�রলোনমরোে এলো�ো হোনতরদে 
জি্ নিনদপষ্ট েরয়রে। নবরশ্ে ৭৫ শতোংশ 
বো�, ৬০ শতোংশ হোনত েরয়রে ভোেরত। 
ক�রন্দে দোনব, নবরশ্ে অি্ কদশগুনলে 
তুলিোয় অরি� ভোলভোরব ভোেরত বি্প্রোেী 
সংেক্ে �েো হয়। 

 বন্প্রােী 
িংরশাধনী
তবল পাশ

 করতিস্টার্ম অতফি:  ইতন্ডয়ান করয়ন কম্াউন্ড, কভরাভল, গুিরা্–৩৬২২৬৬
ব্াঞ্চ অতফি:  আতেত্ তবড়লা হাউতিং তফনান্স তলতরর্র, ৩য় তল, বাঙ্গুর তব এফ এল এরস্ট্, ৩১ ক�ৌরঙ্গী করার, কলকাতা–৭০০০১৬

১.  এতবএই�এফএল অনুররাতেত আতধকাতরক তরঃ কৃষ্ণ রুোতি্ম, কফান নং ৯৮৭৪২৫৮২৮৫
২.  তনলার পতররষবা োতা ( এএিতপ)  কর ই কপ্রাতকওরররন্ট ক্করনালতিি তলতরর্র–অকশন ্াইগার, তরঃ রার শর্মা, কফান নং ৯১ ৮০০০০২৩২৯৭

স্াবর িম্তত্তিরূহ তবতরির িন্ তবরিয় তবজ্ঞততি
তিতকউতরটি ইন্টাররস্ট ( এনরফাি্মররন্ট)  রুলি, ২০০২–এর রুল ৮( ৬)  এর িংস্ানিরূহ িহ পঠনীয় তিতকউতর্াইরিশন অ্ান্ড তরকন্রিাকশন অফ তফনাতন্সয়াল অ্ারি্ি অ্ান্ড এনরফাি্মররন্ট অফ তিতকউতরটি ইন্টাররস্ট অ্াক্ট, ২০০২ –এর অধীরন স্াবর পতরিম্ে( িরূহ)  
তবতরির িন্ ই–তনলার তবরিয় তবজ্ঞততি।
এই নবজ্নতি জোনে �েো হরছে কয, ঋেগ্রহীতো ও সহ ঋেগ্রহীতোগে এে ক্র� আনদত্ নবিলো হোউনজং নিিোন্স নলনমররি ( জোনমিযুক্ত ঋেদোতো)  এে ্োওিো বোবদ রো�ো তদু্নে আদোরয়ে তোনেি ্যপন্ত ্েবততী সুদ ও অি্োি্ িে�ো্োনত ্ুিরুদ্োরেে লরক্্  জোনমিযুক্ত 
ঋেদোতোে �োরে বন্ধ� েোিো/  দোয়বদ্ এবং আনদত্ নবিলো হোউনজং নিিোন্স নলনমররি ( জোনমিযুক্ত ঋেদোতো) এে অিুরমোনদত আনধ�োনে� দ্োেো দিল কিওয়ো  হরয়রে নিম্ননলনিত স্োবে সম্নত্তগুনল। ঋেগ্রহীতো ও সহ ঋেগ্রহীতোগে ও জিসোধোেরেে জি্ এই নবজ্নতি জোনে 
�েো হরছে কয, ‘ কযিোরি আরে কসিোরি’ , ‘ যো ন�েু আরে তো’  এবং ‘ কযিোরি কযভোরব আরে কসভোরব’  নভনত্তরত নবনরি �েো হরব।

আতেত্ তবড়লা হাউতিং তফনান্স তলতরর্র

রির 
নং

ঋেগ্রহীতা ও িহ ঋেগ্রহীতাগে 
এর নার িাতরন িম্তত্তর তববরে োতব তবজ্ঞততি রাতফক 

বরকয়া িংরষেে রূল্ ইএরতর ইএরতরর কশষ 
তাতরে

পতরেশ্মরনর 
তাতরে ও িরয়

ই–তনলার 
তাতরে

১. শঙ্কর োি, কিানা োি ও 
িয়শ্রী ভান্ডার

বোস্তু জনম ৩. ৬৬৯ শত� ও এ�তলো নবন্ডং ৭৫১ বগপিুর, সোব লের িং নস, কমৌজো হোর্ুবো, 
কজ এল িং ৭৮, আে এস িং ২৩৬, কতৌনজ িং ৫২৮৭, হোল কতৌনজ িং ১৪, সোরব� িনতয়োি 
িং ৮৯৭, হোল এল আে �ৃনষ িনতয়োি িং ৪৩, হোল এল আে িনতয়োি িং ২০৪৫, আে এস 
ও এল আে দোগ িং ৪২১, কহোন্ডং িং ৪৮/ ৪৮, ক� নব কেোি, হোল কহোন্ডং িং ৩৮/১, যরশোে 
কেোি বোই কলি–১,  ওয়োিপ িং ০২, ক্োঃ হোর্ুবো,, ্ োিো হোবিো, হোবিো ্ ুেসভো, হোবিো এস 
ও, উত্তে ২৪ ্েগেো, ্ব, ভোেত ৭৪৩২৬৩। ক�ৌহনদে :  উত্তে– বোসন্তীেোিী দোরসে সোব লের 
এ;  দনক্ে– �োনতপ� দোরসে সম্নত্ত ও কগৌেোগে কুমোে দোরসে সোব লের নস;  ্ূবপ– ্ুে েোস্ো;  
্নচিম– সঞ্য় দরত্তে সম্নত্ত।

₹১৫,৯৯,৪২৯/ – 
( ্ রিরেো লক্ 
নিেোিব্বই হোজোে 
�োেরশো উিনরেশ রো�ো 
মোরে)

₹২৩,১২,৩০০/ – 
( কতইশ লক্ বোরেো 
হোজোে নতিরশো 
রো�ো মোরে)   

₹২,৩১,২৩০/ – 
(দুই লক্ 
এ�নরেশ হোজোে 
দুইরশো নরেশ রো�ো 
মোরে)

০৮. ০৯. ২০২২ ০৮. ০৯. ২০২২ 
কবলো ১১. ০০ 
রো ক্র� 
৪. ০০ কর

০৯. ০৯. ২০২২

২. রহ.  োততব আতল ও 
রতশো তবতব

জনম ৫ শত�, কমৌজো কবোকুন্দো, কজ এল িং ১৪৯, আে এস িং ২৮২, এল আে িনতয়োি 
িং ৫১৭/ ১, ৩১/ ১, আে এস িনতয়োি িং ৮১৭, আে এস ও এল আে দোগ িং ৫৪৫, হোল 
এল আে িনতয়োি িং ১৭৯৭, ্োিো বোেোসোত, উত্তে ২৪ ্েগেো, ন্ি ৭৪৩৪২৩, িোলনত 
কবরল�োরো গ্রোম ্ঞ্চোরয়ত। 
উত্তে– েজ্ো� নিংরয়ে ্ুকুে;  দনক্ে–েজ্ো� নিং;  ্ূবপ– েজ্ো� নিং;  ্নচিম– শনিকুল 
হ�।

₹১৩,৭৩,৭০২. ২৮/ – 
( কতরেো লক্ নতয়োত্তে 
হোজোে সোতরশো দুই 
রো�ো আরোশ ্য়সো 
মোরে)

₹১৬,৩০,৮৪৮/ – 
( কষোরলো লক্ নরেশ 
হোজোে আররশো 
আর�নলেশ রো�ো 
মোরে)  

₹১,৬৩,০৮৫/ – 
( এ� লক্ কতষট্টি 
হোজোে ্ঁ�োনশ 
রো�ো মোরে)

০৮. ০৯. ২০২২ ০৮. ০৯. ২০২২ 
কবলো ১১. ০০ 
রো ক্র� 
৪. ০০ কর

০৯. ০৯. ২০২২

৩ িয়েীপ ব্ানাতি্ম এবং
িুেীতিা ব্ানাতি্ম

আদ্ো হোইেোইজ নবন্ডং এ দনক্েমুিী ৭ম তরল ফ্্োর িং ৬নব এে স�ল অ্নেহোযপ 
অংশ কপ্রনমরসস িং ১৯০, এল ন্ ১০৯/ ৩২ মনতলোল গুতি কেোি কসোদ্ুে বোজোে, ্োিো–
 ঠোকুে্ুকুে, আদ্ো হোই েোইজ, হনেরদব্ুে এস ও �ল�োতো, ্নচিমবগে, ভেত ৭০০০৮২। 
ওই ইউনির িং ৬নব ্নেমো্ প্রোয় ৯২৪ বগপিুর ( সু্োে নবল্ট)  অবনস্ত ৭ম তরল সহ এ�টি 
কিোলো গোনি েোিবোে স্োরিে অনধ�োে নবন্ডং এে িোম ‘ আদ্ো হোইেোইজ ‘ যো �মরবনশ ১৮ 
�োঠো এবং ২২ বগপিুর জনমে উ্ে অবনস্ত কপ্রনমরসস িং ১৯০, মনতলোল গুতি কেোি, 
�ল�োতো– ৭০০০৮২ যোে দোগ িং ১১১, অধীিস্ িনতয়োি িং ২২৯/ ৩০০/ ৩০১ কমৌজো 
সইয়োদ্ুে ্োিো– ঠোকুে্ুকুে কজলো দনক্ে ২৪ ্েগিো বতপমোি ক্ৌেসভো কপ্রনমরসস  িং 
১৯০ মনতলোল গুতি কেোি �ল�োতো ক্ৌেসভোে ওয়োিপ িং ১২২, কজোি েোজো েোমরমোহি েোয় 
কেোি– কসোদ্ুে িোস্প কলি, উত্তরে:  দোগ িং ১১৬, ্ূরবপ:  মনতলোল গুতি কেোি ্নচিরম:  দোগ 
িং ১১২, দনক্রে:  শ্রীমতী অনময়ো েোনি েোরয়ে জনম যোে দোগ িং ১১১

₹  ৪২,৯০,১৭৮. ৩৩/ – 
( নবয়োনলেশ লক্ 
িব্বই হোজোে এ�রশো 
আরোত্তে রো�ো ও 
কতনরেশ ্য়সো মোরে) 

₹  ৩১,২০,৭০৩/ –  
( এ�নরেশ লক্ 
কুনি হোজোে 
সোতরশো নতি রো�ো 
মোরে) 

₹  ৩,১২,০৭০/ –
( নতি লক্ বোরেো 
হোজোে সত্তে 
রো�ো মোরে) 

২৩.০৮. ২০২২ ২২.০৮. ২০২২
স�োল ১১. ০০ 
ক্র� কবলো 
৪. ০০ ্যপন্ত 

২৪.০৮. ২০২২

নবনরিে নবশদ শতপ ও নিয়মোবনলে জি্, অিুগ্রহ �রে আনদত্ নবিলো হোউনজং নিিোন্স নলনমররি ( জোনমিযুক্ত ঋেদোতো) এে ওরয়বসোইর অ্পোৎ, https://homefinance.adityabirlacapital.com/ properties-
for-auction-under-sarfaesi-act  অথবা https://sarfaesi.auctiontiger.net  কত কদওয়ো নলঙ্ক কদিুি।

স্ান:  কলকাতা, পব    তাতরে:  ০৪. ০৮. ২০২২  অনুররাতেত আতধকাতরক আতেত্ তবড়লা হাউতিং তফনান্স তলতরর্র    

 আইতরশ ক্াতেংি তলতরর্র 
CIN: L18109WB2011PLC166895 

করতিস্টার্ম ঠিকানা:  ১০৩/ ২৪/ ১ কফাররশার করার, 
তশবপুর, হাওড়া– ৭১১ ১০২

িেি্গরের প্রতত তবজ্ঞততি
নবজ্নতি প্রদোি �েো হরছে কয, ক�োম্োনিে ১১তম বোনষপ� সোধোেে সভো ( এনজএম)  নভনিও �িিোরেনন্সং 
( নভনস) / অি্ অনিও নভসুয়োল মোধ্রম ( ওএনভএম)  মোধ্রম সদস্গরেে এ�ই সোধোেে স্োরি শোেীনে� 
উ্নস্নত ব্নতরের� অিুনঠিত হরব ১৯ কসরটেম্বে ২০২২ কবলো ৪. ০০রোয়। ক�োম্োনিজ অ্োক্ট ২০১৩, কসনব 
( নলনস্ং অবনলরগশিস অ্োন্ড নিসরক্লোজোে নের�োয়োেরমন্টস)  কেগুরলশিস ২০১৫ সরগে ্ঠিতব্ �র্পোরের 
নবষয়� মন্ত্রর�ে ( ‘ এমনসএ’ )  সোকুপলোে ৫ কম ২০২০ সরগে ্ঠিতব্ সোকুপলোেসমূহ তোনেি ৮ এনপ্রল ২০২০, 
১৩ এনপ্রল ২০২০, ১৩ জোিুয়োনে ২০২১, ৮ নিরসম্বে ২০২১, ১৪ নিরসম্বে ২০২১ এবং ৫ কম ২০২২ 
( এ�নরেতভোরব ‘ এমনসএ সোকুপলোেস’  নহসোরব নববৃত)  এবং কসনব সোকুপলোেসমূহ তোনেি ১২ কম ২০২০, ১৫ 
জোিুয়োনে ২০২১ এবং ১৩ কম ২০২২ অিুসোরে ওই সভো অিুনঠিত হরব। কয স�ল সদস্গরেে ই–কমল 
ঠি�োিো ক�োম্োনি/ নির্োনজরনে ্োটিপনসর্ন্টগরেে �োরে িন্ভুক্ত েরয়রে তোরদে ১১তম এনজএম নবজ্নতি 
এবং আন্প� বষপ ২০২১– ২২ সমরয়ে বোনষপ� প্রনতরবদি তবদু্নতি মোধ্রম কপ্রেে �েো হরব।
কয স�ল সদস্ তোরদে ই–কমল ঠি�োিো িন্ভুক্ত �রেিনি বো তোরদে ই–কমল ঠি�োিো ্নেবতপি �েরত 
�োইরেি তোেো ক�োম্োনির� ই–কমল �েরবি accounts@irisclothings.in  বো কেনজ্রেোে অ্োন্ড 
ট্োন্সিোে এরজন্ট investor@cameoindia.com– কত বো কযোগোরযোগ �েরবি সম্ন�পত নির্োনজরনে 
্োটিপনসর্ন্ট– এে সরগে। উক্ত এনজএম নবজ্নতি এবং আন্প� বষপ ২০২১– ২২ সমরয়ে বোনষপ� প্রনতরবদি 
ক�োম্োনিে ওরয়বসোইর য্ো www.irisclothings.in  এবং ি্োশিোল স্� এক্সর�ঞ্ অি ইনন্ডয়ো নলনমররি 
য্ো www.nseindia.com.  ওরয়বসোইরর ্োওয়ো যোরব।
আইনেশ কক্লোনদংস নলনমররি– এে ্রক্
 স্া/ – 
 িরতোষ লাধা
 তাতরে:  ৩ আগস্ট ২০২২  র্ারনতিং তরররক্টর
স্ান:  হাওড়া   DIN: 03585561

 ফরর নং তিএএ ২
[ ২৩০( ৩)  ও রুল ৬ ও ৭ অনুযায়ী] 

ন্াশনাল ককাম্াতন ল’  ট্াইবুনাল, কলকাতা কবঞ্চ 
িরীরপ 

তিএ ( তিএএ) :  ৮৯/ ককতব/ ২০২২
নবষয়:  ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩

ও
নবষয়:  ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩–এে ধোেো ২৩২ 

সহ ্ঠিীয় ধোেো ২৩০
ও

নবষয়:  
১.  নবজয় শ্রী প্রোইরভর নলনমররি 
২. েোমদুলোনে কিরভল্োেস প্রোইরভর নলনমররি
৩.  েোমদুলোনে �িসটিপয়ম প্রোইরভর নলনমররি
 ......আরবদি�োেীগে

তবিয় শ্রী প্রাইরভ্ তলতরর্র–এর িাতরনযুক্ত 
ঋেোতাগে, িাতরনতবহীন ঋেোতাগরের িভার 

তবজ্ঞততির তবজ্ঞাপন
এতদ্দোেো নবজ্োন্ত �েো যোরছে কয, ২২ জুলোই, ২০২২ 
তোনেি সংবনলত আরদশিোমো কমোতোরব� ি্োশিোল 
ক�োম্োনি ল’  ট্োইবুিোল ( এিনসএলটি)  এই নিরদপশিোমো 
জোনে �রেরেি কয, নবজয় শ্রী প্রোইরভর নলনমররি 
(   নিমোজপি ক�োম্োনি)  ও  েোমদুলোনে কিরভল্োেস 
প্রোইরভর নলনমররি (   কেজোনল্টং ক�োম্োনি ১)  , 
েোমদুলোনে �িসটিপয়ম প্রোইরভর নলনমররি (   কেজোনল্টং 
ক�োম্োনি ২)  ও কশয়োেরহো্ডোেগে, ঋেদোতোগরেে 
প্রস্োনবত নিমোজপোে ( নকিম)  এে ব্ো্োরে নবরব�িোে 
জি্ নবজয় শ্রী প্রোইরভর নলনমররি (      নিমোজপি 
ক�োম্োনি) –এে জোনমিযুক্ত ঋেদোতোগে, জোনমিনবহীি 
ঋেদোতোগরেে সভোে আরয়োজি �েরত হরব।
উক্ত আরদরশ নবজ্নতি জোনে হরছে কয,    নিমোজপি 
ক�োম্োনিে জোনমিযুক্ত ঋেদোতোগে, জোনমিনবহীি 
ঋেদোতোগরেে সভো বোস্নব� ভোরব হরব ১০ 
কসরটেম্বে, ২০২২–এ য্োরিরম কবলো ১১. ০০ ও 
কবলো ১২. ০০ রোয়    নিমোজপি ক�োম্োনি ে কেনজস্োিপ 
অনিস ৪৭ ও ৪৮ আেএিনবনস �োর কেোি, নশব্ুে, 
হোওিো–৭১১১০২–এ, কযিোরি নিমোজপি ক�োম্োনি ে 
জোনমিযুক্ত ঋেদোতোগে, জোনমিনবহীি ঋেদোতোগরেে 
উ্নস্নত অিুরেোধ �েো হরছে।
ক�োম্োনিজ ( �মরপ্রোমোইরজস, অ্োরেঞ্রমন্টস 
অ্োমোলগোরমশিস)  রুলস, ২০১৬ এে রুল ৬( ৩) সরগে 
্ঠিীয় ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩–এে ২৩০ ও 
১০২ িং ধোেোধীরি প্রস্োনবত সংযুনক্ত�েরেে �ন্ 
নবিোমূরল্ নমলরব নিমোজপি ক�োম্োনি ে কেনজস্োিপ 
অনিস ৪৭ ও ৪৮ আেএিনবনস �োর কেোি, নশব্ুে, 
হোওিো–৭১১১০২–এ বো অিুরমোনদত প্রনতনিনধ 
কমঃ এমর�নব অ্োন্ড অ্োরসোনসরয়রস, ৮, �্োমো� 
ন্রের, শোনন্তনির�তি নবন্ডং, ৬ তলো, রুম িং ৫১১, 
�ল�োতো ৭০০০১৭, ্ব–কত।
সভোয় কযোগদোি ও কভোররে কযোগ্ জোনমিযুক্ত 
ঋেদোতোগে, জোনমিনবহীি ঋেদোতোগে নিরজ বো বনি 
�ের্োরের হরল অিুরমোনদত প্রনতনিনধ দ্োেো তো 
�েো যোরব, তরব ১১৩ ধোেোয় কবোিপ নসদ্োরন্তে টু্ �ন্ 
নিমোজপি ক�োম্োনি ে কেনজস্োিপ অনিরস সভোে আরগ 
জমো �েরত হরব।
নিমোজপি ক�োম্োনি ে কেনজস্োিপ অনিস ৪৭ ও ৪৮ 
আেএিনবনস �োর কেোি, নশব্ুে, হোওিো–৭১১১০২–
এ–এ বোস্নব� ভোরব সভো হরব বরল জোনমিযুক্ত 
ঋেদোতোগে, জোনমিনবহীি ঋেদোতোগরেে প্রনক্স নিরয়োগ 
�েো যোরব।
ট্োইবুিোল নমস স্োতী িোলনময়োর� উক্ত সভোগুনলে 
ক�য়োে্োসপি নিযুক্ত �রেরে ও নমস শ্রুনত 
নসংহোনিয়োর� মুলতনব সহ উক্ত সভোগুনলে 
্েীক্� নিযুক্ত �রেরে। উনলেনিত এই ব্বস্ো, 
যনদ এই সভোগুনলরত অিুরমোনদত হয়, তোহরল 
তো ি্োশিোল ক�োম্োনি ল’  ট্োইবুিোল–ে ্েবততী 
অিুরমোদি সোর্ক্ হরব।

তোনেি:  ২ আগস্, ২০২২  স্োঃ– স্োতী িোলনময়ো
 উক্ত সভোগুনলে ক�য়োে্োসপি  

 তপলাতন ইনরভস্টররন্ট অ্ান্ড ইন্ডাত্রি করপ্মাররশন তলতরর্র
CIN: L24131WB 1948 PLC 095302

কেনজঃ অনিস:  নবিলো নবন্ডং, ৯/ ১, আে এি মুিোনজপ কেোি, �ল�োতো– ৭০০ ০০১
কিোি:  ০৩৩ ৪০৮২ ৩৭০০/ ২২২০ ০৬০০

ওরয়বসোইর:  www.pilaniinvestment.com,  ই–কমল:  pilaniinvestment1@gmail.com

 ৭৫তর বাতষ্মক িাধারে িভা তবজ্ঞততি এবং 
বই বরধের তথ্ িম্তক্মত িংরশাধনী 

কশয়োেধোে�গের� জোিোরিো হরছে কয, নিিোনন্সয়োল এক্সরপ্রস ( ইংেোনজ)  এবং আজ�োল ( বোংলো)  
্নরে�োয় ২ আগস্ ২০২২ তোনেরি প্র�োনশত ১ আগস্ ২০২২ তোনেরিে নবজ্নতিরত ‘ বোনষপ� 
প্রনতরবদি’  ভুলরিরম রোই্ �েো হরয়রে ‘ এ�নরেত বোনষপ� নের্োরপ’  নহসোরব। এই সংরশোধিী উক্ত 
সংবোদ্ররেে নবজ্ো্রিে কক্ররে সংযুক্ত �েো হরছে।

্নেমোনজপত তৃতীয় অিুরছেদ ্িরত হরব: 

উক্ত এমসিএ এবং সিসব িার্কুলারিমূহ অনুিারর ৭৫তম এসিএম সবজ্ঞসতি–িহ আস্কুক বরকু 
২০২১– ২২ িমরের বাসরকুক প্রসতরবদন িকল সেোরধারকগণরক তাঁরদর নস্ভুক্ত ই–সমল 
আইসি–সত সপ্ররণ করা হরব যা সকাম্াসন/ সির�াসিটসর �াটিসির�ন্ট( গণ) –এর কারে নস্ভুক্ত 
ররেরে।

অসুনবধোে জি্ দুঃনিত।

 তপলাতন ইনরভস্টররন্ট অ্ান্ড ইন্ডাত্রিি করপ্মাররশন তলতরর্র– এর পরষে,
 স্াঃ
 আর  এি  কাশ্প
 স্োি:  �ল�োতো  ককাম্াতন িত�ব
তোনেি:  ০৩. ০৮. ২০২২   এর নং– FCS-8588

 ্ া্া ক্াতপ্াল হাউতিং তফনান্স তলতরর্র
করতিস্টার্ম অতফি:  ক্ার নং ১১, ্াওয়ার ‘ এ’ , কপতননিুলা তবিরনি পাক্ম,
গেপতরাও কের রাগ্ম, কলায়ার পররল, রুম্বই–৪০০০১৩
CIN No.: U67190MH2008PLC187552 

 োতব তবজ্ঞততি
তিতকউতরটি ইন্টাররস্ট ( এনরফাি্মররন্ট)  রুলি, ২০০২ ( ‘ রুলি’ )  এর রুল ৩ িহ পঠনীয় 

তিতকউতর্াইরিশন অ্ান্ড তরকন্রিাকশন অফ তফনাতন্সয়াল অ্ারি্ি অ্ান্ড এনরফাি্মররন্ট অফ 
তিতকউতরটি ইন্টাররস্ট অ্াক্ট, ২০০২  ( ‘ অ্াক্ট’ ) –এর ১৩( ২)  ধারাধীরন

কযরহতু  রোরো �্োন্রোল হোউনজং নিিোন্স নলনমররি ( টিনসএই�এিএল) –এে অিুরমোনদত আনধ�োনে� 
নহরসরব নিম্নস্োক্ে�োেী উক্ত রুলরসে রুল ৩ সহ ্ঠিীয় উক্ত অ্োরক্টে ১৩( ১২)  ধোেোধীরি তোঁে 
ও্ে অন্পত ক্মতোবরল এিোরি িীর�ে তোনল�োভুক্ত ঋেগ্রহীতো( গে) /  সহ–ঋেগ্রহীতো( গে) / 
 জোনমিদোে( গে)  [ এিোরি স�লর� এ��ভোরব ন�ংবো সনমিনলতভোরব ‘ দোয়বদ্গে’  নহরসরব উরলেি 
�েো হরয়রে] /  আইনি উত্তেোনধ�োেী( গে) /  আইনি প্রনতনিনধ( গে) –এে প্রনত উক্ত অ্োরক্টে ১৩( ২)  
ধোেোধীরি িীর� কলিো তোনেি সংবনলত নবশদ দোনব নবজ্নতিগুনল ইনতমরধ্ই জোনে �রেনেরলি যোে 
মোধ্রম সংনলিষ্ট নবজ্নতিে তোনেি ক্র� ৬০ নদরিে মরধ্ উক্ত নবজ্নতিরত উনলেনিত অ্পোঙ্ক ্নেরশোরধে 
জি্ তোঁরদে প্রনত আহ্োি জোিোরিো হরয়নেল। প্রোনতিস্ী�োে্রে সহ কেনজস্োিপ ক্োরস্ে মোধ্রম ্োঠোরিো 
উক্ত নবজ্নতিগুনলে �ন্ নিম্নস্োক্ে�োেীে �োরে উ্লব্ধ েরয়রে এবং উক্ত দোয়বদ্( গে) /  আইনি 
উত্তেোনধ�োেী( গে) /  আইনি প্রনতনিনধ( গে) আগ্রহী ্ো�রল কয ক�োিও �োরজে নদরি অনিস �লোে 
স্োভোনব� কময়োরদ নিম্নস্োক্ে�োেীে �োে ক্র� সংনলিষ্ট নবজ্নতিে প্রনতনলন্ সংগ্রহ �রে নিরত ্োরেি।
ও্রে কলিো নবষয় সম্র�প, সংনলিষ্ট দোয়বদ্( গে) /  আইনি উত্তেোনধ�োেী( গে) /  আইনি প্রনতনিনধ( গে)–
এে প্রনত আেও এ�বোে এই নবজ্নতি কদওয়ো হরছে যোরত তোঁেো সংনলিষ্ট দোয়বদ্( গে)  দ্োেো স্োক্নেত 
ঋে�ুনক্ত এবং অি্োি্ িন্/ নলনিত �ুনক্ত সহ ্ঠিীয় িীর�ে করনবরল �লোম ( �) –কত উনলেনিত তোনেি 
ক্র� ্েবততী সুদ সরমত তোঁরদে িোরমে ্োরশ উনলেনিত অ্পোঙ্ক সংনলিষ্ট নবজ্নতিে তোনেি ক্র� ৬০ 
নদরিে মরধ্ টিনসএই�এিএল–ক� প্রদোি �রেি। য্োসমরয় উক্ত ঋরেে ্নেরশোধ নিনচিত �েোে জি্ 
জোনমি নহরসরব উক্ত দোয়বদ্( গে)  নিম্ননলনিত জোনমিযুক্ত ্নেসম্দ( গুনল)  টিনসএই�এিএল–এে 
�োরে বন্ধ� কেরিনেরলি।

*  অ্পোঙ্ক প্রদোি এবং/ বো ্ুিরুদ্োরেে তোনেি ্যপন্ত ্েবততী সুদ, প্ররযোজ্মরতো হোরে ( সংনলিষ্ট দোনব 
নবজ্নতিরত আেও নবশরদ বনেপত)  অনতনেক্ত সুদ, �রে কিলো বো �েো হরত ্োরে এমি আিুষনগে� িে�, 
মোসুল, �োজপ ইত্োনদ সরমত। যনদ উ্রেোক্ত দোয়বদ্( গে)  টিনসএই�এিএল–ক� ও্রে উরলেিমরতো 
অ্পোঙ্ক প্রদোরি ব্্প হি, কসরক্ররে উক্ত অ্োরক্টে ১৩( ৪)  ধোেো এবং প্ররযোজ্ রুলসমূরহে সংস্োি অিুযোয়ী 
উ্নেনলনিত জোনমিযুক্ত ্নেসম্দ( সমূহ) / স্োবে সম্নত্ত( সমূহ) –এে নবরুরদ্ টিনসএই�এিএল 
য্োয্ ্দরক্্ গ্রহে �েরব যোে ঝুঁন�, মোসুল ও ্নেেনত সম্ূেপত সংনলিষ্ট দোয়বদ্( গে) / আইনি 
উত্তেোনধ�োেী( গে) / আইনি প্রনতনিনধ( গে) –এে ও্রেই বতপোরব।
উক্ত অ্োরক্টে অধীরি টিনসএই�এিএল–এে আগোম নলনিত অিুমনত েোিো উক্ত দোয়বদ্( গে) / আইনি 
উত্তেোনধ�োেী( গে) / আইনি প্রনতনিনধ( গে)–ক� উ্নেনলনিত জোনমিযুক্ত ্নেসম্দ( সমূহ) / স্োবে 
সম্নত্ত( সমূহ)  নবনরি, নলজ বো অি্ ক�োিও উ্োরয় হস্োন্তরে নিরষধ �েো হরছে। ক�োি ব্নক্ত উক্ত অ্োক্ট 
বো এে অধীরি গঠিত রুলসমূরহে সংস্োি উলেঙ্ঘে বো অমোি্ �েরল উক্ত অ্োরক্টে সংস্োিোধীরি তোঁে 
কজল এবং/ বো জনেমোিো হরত ্োরে।

তাতরে:  ০৪. ০৮. ২০২২ স্াঃ– 
স্ান:  কলকাতা অনুররাতেত আতধকাতরক

কলান অ্াকাউন্ট 
নম্বর

োয়বদ্ধ( গে) /  আইতন 
উত্তরাতধকারী( গে) /  আইতন 

প্রতততনতধ( গে) এর নার

করা্ অনাোয়ী 
বরকয়া  ( ₹ ) 

োতব তবজ্ঞততির 
তাতরে

এনতপএ হওয়ার 
তাতরে

TCHHL05000
00100072262 

খকলাি �াঁে শর্মা ( ঋেগ্রহীতা)  
অতনতা শর্মা ও তনশাতে শর্মা 
( িহ–ঋেগ্রহীতা) 

₹ ৪৫,২৭,৮৮০/ – ২৩. ০৭. ২০২২
০৭. ০৬. ২০২২

িাতরনযুক্ত পতরিম্ে/  স্াবর িম্তত্ত/  বধেতক িম্তত্তর তববরে:  সু্োেনবল্ট ১৬৩০ বগপিুর মোর্ে 
এ�টি আবোনস� ফ্্োর িং ১নি–নবনশষ্ট স্োবে সম্নত্তে অ্নেহোযপ সমগ্র ্নেমোে, ২য় তল, ব্ল�– 
সেস্তী, যোরত নতি কবিরুম, এ� ড্রনয়ং �োম িোইনিং রুম, এ� ন�র�ি, দুই রয়রলর ও দুই ব্োল�নি 
সহ এ�টি �োে ্ োন�পং কপেস এ�তলোয় ( নসরমন্ট কমরঝ) , সু্োেনবল্ট ১২০ বগপিুর মোর্ে ও নবন্ডংরয়ে 
জনম, েোদ ও �মি স্োি ও সুনবধোে অনবভক্ত আিু্োনত� কশয়োে, যোে কহোন্ডং/ কপ্রনমরসস িং ৪৮/ ১৫, 
�ল�োতো যরশোে কেোি ( বোগেুে এনভনিউ) , ্োিো–কল� রোউি, �ল�োতো ৭০০০৫৫, ্ুে ওয়োিপ িং ২৯ , 
কমৌজো–শ্োমিগে, কজ এল িং ৩২/ ২০, কতৌনজ িং ২২৮, ২২৯, আে এস দোগ িং ২০৭, আে এস 
িনতয়োি িং ১২৮ ( ্ ূবপ কমৌজো–�ৃষ্ণ্ুে, কজ এল িং ১৭, নস এস দোগ িং ৫০৬( ন্) , নস এস িনতয়োি িং 
( ৭৩৫, ৭৩৯, ৮৪৪) , দনক্ে দমদম ্ুেসভোে এলো�োধীি, অনতনেক্ত কজলো সোব কেনজ্রেোে নবধোিিগে 
সল্ট কল�, কজলো উত্তে ২৪ ্েগেো।

কস্ট্ ব্াঙ্ক অফ ইতন্ডয়া
োররােরপুর োগরা ব্াঞ্চ ( ০৯৮৮৯)

গ্রার–  োররােরপুর, কপাঃ– কনাোগুতল, কিলা–  পতচির করতেনীপুর, তপন–৭২১ ১৫৩
ক্তল:  ( ০৩২২৭)  ২০৫৫৪৮, ই–করল:  sbi.09889@sbi.co.in

  পতরতশষ্ট– IV
[রুল ৮ ( ১)]

 েেল তবজ্ঞততি
( স্োবে সম্নত্তে জি্)

কযরহতু,
কস্ট্ ব্াঙ্ক অফ ইতন্ডয়া র অনুররাতেত অতফিার নহরসরব নিম্নস্োক্ে�োেী, নসন�উনেরোইরজশি অ্োন্ড 
নে�ি্রেো�শি অি নিিোনন্সয়োল অ্োরসরস অ্োন্ড এিরিোসপরমন্ট অি নসন�উনেটি ইন্টোরেস্ অ্োক্ট, ২০০২ 
কমোতোরব� এবং নসন�উনেটি ইন্টোরেস্ ( এিরিোসপরমন্ট)  রুলস, ২০০২– এে রুল ৩– এে সরগে ্ঠিীয় 
উক্ত অ্োরক্টে ১৩( ১২)  ধোেোধীরি তোঁে ও্ে অন প্ত ক্মতোবরল কেনোর শ্রী িন্দীপ োি, তপতা রাোল 
োি এবং কেনোররর উত্তরাতধকারী( গে)  ( িয়েীপ োি বত্মরারন প্রয়াত)  শ্রীরতী তাপিী রণ্ডল, স্ারী 
প্রয়াত িয়েীপ োি, গ্রোম– িোদোসুনল, ক্োঃ– িোদোসুনল, ্োিো– কগোয়োলরতোি, কজলো– ্নচিম কমনদিী্ুে, 
ন্ি–৭২১ ২৫৩– এে প্রনত  ২১.০৫. ২০২১ তোনেি সংবনলত দোনব নবজ্নতি ইসু্ �রেনেরলি, যোরত উক্ত 
নবজ্নতিে তোনেি ক্র� ৬০ নদরিে মরধ্ সংনলিষ্ট নবজ্নতিরত উনলেনিত ্নেমোে অ্পোঙ্ক ₹  ৬,৮০,৬৭৩. ৭০ 
২৭. ০৪. ২০২২ অনুযায়ী িহ তাতরে পয্মতে িুে সরমত আদোয় কদওয়োে জি্ তোঁরদে আহ্োি জোিোরিো 
হরয়নেল। 
উক্ত কদিদোে এবং কদিদোরেে উত্তেোনধ�োেী( গে)  ওই ্ নেমোে অ্পোঙ্ক আদোয় নদরত ব্্প হওয়োয় এতদ্দোেো 
নবরশষ �রে ওই কদিদোে ও কদিদোরেে উত্তেোনধ�োেীগে এবং জিসোধোেরেে জ্োতোর্প জোিোরিো হরছে কয, 
নিম্নস্োক্ে�োেী উক্ত রুলসমূরহে রুল ৮, ৯–  এে সরগে ্ঠিীয় উক্ত অ্োরক্টে ১৩ ( ৪)  ধোেোধীরি তোঁে ও্ে 
অন্পত ক্মতোবরল ২৯ িুলাই ২০২২ তোনেরি িীর� বনেপত সম্নত্তে প্রতী�ী দিল নিরয়রেি।
নবরশষ �রে ওই কদিদোে ও কদিদোরেে উত্তেোনধ�োেী( গে)  এবং জিসোধোেের� এতদ্দোেো নিরম্নোক্ত 
সম্নত্ত নিরয় কলিরদি িো �েোে জি্ সত�প �েো হরছে এবং এে্রেও এই সম্নত্ত নিরয় কয ক�োিও 
কলিরদি �েো হরল তো বর�য়ো ₹  ৬,৮০,৬৭৩. ৭০ ২৭. ০৪. ২০২২ অিুযোয়ী সহ তোনেি ্যপন্ত সুদ ও 
তোে ও্ে সুদ, মোশুল, আ�নস্� িে�ো্োনত ইত্োনদ সরমত কস্র ব্োঙ্ক অি ইনন্ডয়োে �োজপসোর্ক্ হরব।

স্াবর িম্তত্তর তববরে: 
৩. ৫ কিনসরমল জনম ও ভবরিে স�ল অ্নেহোযপ অংশ অবনস্ত কমৌজো–  দোরমোদে্ুে, কজ এল 
িং ৩১৬, এল আে িনতয়োি–  ১৩৫/ ১৫১, আে এস িনতয়োি িং ৮/ ১, ৯/ ১, ৯/ ২, আে এস ও 
এল আে দোগ িং–  ৪৭০, ৪৬০/ ৫৫৮, ৫৩৬, নিি িং আই– ১১২৩ সোল ২০১৪, নসনি ভনলউম 
িং ৪, ্ৃঠিো ২৬৫৬ ক্র� ২৬৫৫ এবং নিি িং আই– ৪৭৮৩ সোল ২০১৪ নসনি ভনলউম িং ১৫, 
্ৃঠিো ৪৮৭২ ক্র� ৪৮৮৯ অনতনেক্ত কজলো সোব– কেনজ্রেোে অনিস এনিএসআে, গিরবতো, ্নচিম 
কমনদিী্ুে মহলেো িোদোসুনল, ক্োঃ– িোদোসুনল, ্োিো– কগোয়োলরতোি, নজন্– িলরবোিো, ্নচিম 
কমনদিী্ুে, ্নচিমবগে। িম্তত্ত নারাতঙ্কত শ্রী িয়েীপ োি এবং শ্রী িন্দীপ োি।

স্ান:  পতচির করতেনীপুর  স্া/ –  অনুররাতেত আতধকাতরক
তাতরে:  ০৪. ০৮. ২০২২   কস্ট্ ব্াঙ্ক অফ ইতন্ডয়া
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