
                                                                                                                    
 

 

SAREGAMA India Limited, 33, Jessore Road, Dum Dum, Kolkata - 700 028, India. 
Tel: +91 33 2551 2984, Fax: +91 33 2550 0817, Web: www.saregama.com 

CIN: L22213WB1946PLC014346  Email ID: co.sec@saregama.com 
 

20th November, 2022 

To,  

BSE Limited National Stock Exchange of India Limited 

Sir Phiroze Jeejeebhoy Towers Exchange Plaza, 5th Floor 

Dalal Street, Fort  Plot No. C-1, Block G 

Mumbai – 400001 Bandra Kurla Complex, Bandra (East) 

Scrip Code: 532163 Symbol: SAREGAMA 

 

Dear Sir/Madam,  

Sub:      Newspaper Clippings - Advertisement of notice of meeting of the Equity Shareholders 

of Saregama India Limited (“Company”), to be held pursuant to the directions of the 

Kolkata Bench of the Hon’ble National Company Law Tribunal (“Tribunal”) 

This has reference to our letter dated 19th November, 2022 informing about the meeting of 

the Equity Shareholders of the Company, to be held on Wednesday, 21st December, 2022, 

pursuant to the directions given by the Hon’ble Tribunal vide its order dated 18th November, 

2022, in the matter of the proposed Scheme of Arrangement between Saregama India Limited 

and Digidrive Distributors Limited and their respective shareholders and creditors.  

In this regard, we enclose herewith copies of the advertisement of notice of aforesaid 

meeting, given in the following newspapers today, i.e. 20th November, 2022: 

i. Financial Express, in English language; and 

ii. Aajkal, in Bengali 

 

Kindly acknowledge the aforementioned information and oblige. 

 

Thanking You,  

 

Yours faithfully, 

For Saregama India Limited 

 

 

 

 

Priyanka Motwani 

Company Secretary and Compliance Officer 

Membership No: A58041 

 

Encl: As above 

http://www.saregama.com/
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রাজ্য ৼ
কলকাতা রবিিার ২০ নভেম্বর ২০২২

৭

সনু্দরিভন বিত্রকলা ও হস্তবিল্প উৎসি
আজকাভলর প্রবতভিদন
ছ�োটদের জন্য চিত্রকলো ও হস্তচিল্প উৎসব। ৩ 
চিদসম্বর সুন্দরবদনর পোথরপ্রচিমো ব্লদকর চজ–
প্লদট এই উৎসদবর আদ�োজন করো হদছে। ‘ শুধু 
সুন্দরবন িি্ো’  পচত্রকোর উদে্যোদে এই উৎসব হদব। 
পচরিোলনো� ছবেছেোদসবী সংেঠন ‘ ছিপোন্তদরর বেপ্ন’। 
ছেোবধ্নপদুর সুন্দরবন রোমকৃষ্ণ ছসবোশ্রম সদঘে 

চবদবকোনন্দ অঙ্কন চিক্ো ছকদ্রের �োত্র–�োত্রীদের 
হোদি আঁকোর সরঞ্োম, িীিবস্ত্র ও চক�ু উপহোর িুদল 
ছেও�ো হদব। িোদের তিচর হস্তচিল্প ও আঁকো প্রেচি্ি 
হদব এই উৎসদব। গ্োদমর ২৭৪টি পচরবোদরর চিশুরো 
অংি ছনদব এই উৎসদব। শুধু সুন্দরবন িি্ো পচত্রকোর 
সম্োেক ছজ্যোচিচর্রেনোরো�ণ লোচহড়ী জোচনদ�দ�ন, 
এই উদে্যোদে সহদ�োচেিোর জন্য ছ�োেোদ�োে করো 
ছ�দি পোদর ৯৭৩২১৬৫৮১৩ নম্বদর।

সসািাভতে পাভিার কাজ বনভে আভলািনা সো
আজকাভলর প্রবতভিদন
িোরীরচবে্যো ও ছমচিচসন চবভোদে ছনোদবল পুরস্োর ২০২২ জ�ী 
ছসোবোদন্ত পোদবোর �ুেোন্তকোরী কোজ চনদ� একটি আদলোিনো সভো 
হল। ছরেকথ্রু সোদ�ন্স ছসোসোইটি –অল ইচডি�ো কচমটির উদে্যোদে এই 
আদলোিনো সভো হ�। কলকোিো চবশ্বচবে্যোলদ�র রোজোবোজোর চবজ্োন 
কদলদজর ছমঘনোে সোহো ছপ্রক্োেৃদহ এই আদলোিনো সভো� বক্তব্য ছপি 
কদরন চবচিষ্ট চবজ্োনী এনআইচবএমচজ–র প্রচিষ্োিো ও চিদরক্টর, 

ইচডি�োন ন্যোিনোল সোদ�ন্স অ্যোকোদিচমর প্রোক্তন সভোপচি অধ্যোপক 
পোথ্প্রচিম মজুমেোর। চ�দলন ছরেকথ্রু সোদ�ন্স ছসোসোইটির সোধোরণ 
সম্োেক, ভোটনোের পুরস্োর প্রোপ্ত আইআইএসআর কলকোিোর 
চবজ্োনী অধ্যোপক ছসৌচমত্র ব্যোনোচজ,্ অধ্যোপক অচমিোভ েত্ত, অধ্যোপক 
অংশুমোন লোচহড়ী, অধ্যোপক নীদলি মোইচি–সহ চবচিষ্টরো। কলকোিো, 
�োেবপুর, চবে্যোসোের, কল্যোণী, বোরোসি, চসস্োর চনদবচেিো ইউচনভোচস্টি 
এবং চবচভন্ন েদবষণো প্রচিষ্োন ও কদলদজর প্রো� ৪০০ জন চিক্ক, 
েদবষক, অধ্যোপক ও �োত্র–�োত্রী চ�দলন। 

হোওড়োর টোকো� হোওলো ছ�োে
বপ্রেদিশী িভন্দ্াপাধ্াে
িলচি সপ্তোদহ দু’ চেন হোওড়ো ছস্িন ছথদক চবপুল পচরমোণ টোকো বোদজ�োদপ্তর ঘটনো� 
হোওলোর ছ�োে রদ�দ�। এমনটোই মদন করদ�ন িেন্তকোরী পুচলি অচিসোররো। এ 
ব্যোপোদর আ�কর েপ্তরও পৃথকভোদব িেন্ত শুরু কদরদ�। এই িদরের মূল ভরদক্রে 
ভুবদনশ্বর। পোিোপোচি কলকোিোর বড়বোজোর এলোকোদিও এর জোল �চড়দ� রদ�দ�। 
রহস্য উদ্ ঘোটদন চজআরচপ ও আরচপএদির সদগে আ�কর েপ্তরও সচমিচলিভোদব 
কোজ করদ�। ছরল পুচলি ও ছরল সুরক্ো বোচহনীর অচিসোরদের চনদ� দূরপোল্োর 
ছরেদনর মোধ্যদম টোকো ও ে�নোেোটি পোিোর রুখদি একটি টোস্দিোস ্তিচর করো হদ�দ�।

সাভরগামা ইবডিো বলবমভেড
CIN :  L22213WB1946PLC014346 

ছরচজস্োি্ অচিস:  ৩৩, �দিোর ছরোি, েমেম, কলকোিো–৭০০০২৮
ছিোন:  ০৩৩–২৫৫১ ২৯৮৪/ ৪৭৭৩;  ই–ছমল:  co.sec@saregama.com 

ওদ�বসোইট:  www.saregama.com 

ন্ািনাল সকাম্াবন ল’  ট্াইিুনাল, কলকাতা সিঞ্চ সমীভপ 
সকাম্াবন আভিদন ( বসএএ) নং  ১৪১/ সকবি/ ২০২২

বিষে: সকাম্াবনজ অ্াক্ট, ২০১৩–এর ২৩০ ও ২৩২ নং ধারা
এিং

সাভরগামা ইবডিো বলবমভেড ও বডবজড্াইে বডব্রিবিউেরস বলবমভেড ও তাভদর 
সিোরভহাল্ার ও উত্তমর্ণগভরর সংযুবতিকরর  বকিম

সাভরগামা ইবডিো বলবমভেড, ইচডি�োন ছকোম্োচনজ 
অ্যোক্ট, ১৯১৩–এর অধীদন সচমচিবদ্ধ ও ছকোম্োচনজ 
অ্যোক্ট, ২০১৩–এর অথ্বহ একটি ছকোম্োচন 
�োর CIN :  L22213WB1946PLC014346 
ও নচথভুক্ত অচিস ৩৩, �দিোর ছরোি, েমেম, 
কলকোিো–৭০০০২৮, পচচিমবগে। 

ইকুইটি সিোরভহাল্ারগভরর সো আহ্ােক 
বিজ্ঞবতির বিজ্ঞাপন

এিদ্দোরো চবজ্োচপি করো �োদছে ছ�, ১৮ নদভম্বর, ২০২২ ( ট্াইিুনাল আভদি)  িোচরখ সংবচলি আদেিনোমো 
ছমোিোদবক ন্যোিনোল ছকোম্োচন ল’  রেোইবুনোল, কলকোিো ছবঞ্চ ( ট্াইিুনাল)  সোদরেোমো ইচডি�ো চলচমদটি 
( সকাম্াবন/  বডমাজ্ণড সকাম্াবন)  ইকুইটি ছি�োরদহোল্োরেদণর সভোর চনদে্ি চেদ�দ�ন, ছ�খোদন চিচজড্োইভ 
চিচ্রিচবউটরস চলচমদটি ( সরজাব্টং সকাম্াবন) ও িোদের ছি�োরদহোল্োর ও উত্তমণ্েদণর পচরবি্ন সদমি 
বো অপচরবিন্ী�ভোদব প্রস্তোচবি সং�ুচক্তকরদণর ( বকিম)  এর ব্যোপোদর চবদবিনোর করো হদব ছকোম্োচনজ অ্যোক্ট, 
২০১৩–এর ২৩০ ও ২৩২ নং ধোরো�। 
 রেোইবুনোল আদেি সোদপদক্ এিদ্দোরো আরও চবজ্োচপি করো �োদছে ছ�,  ছকোম্োচনর ইকুইটি ছি�োরদহোল্োরেদণর 
সভো হদব বুধবোর, ২১ চিদসম্বর, ২০২২–এদবলো ১১. ০০ টো� ( ো. স)  চভচিও কনিোদরন্স ( ‘ বেবস’ ) /  অন্য অচিও 
চভসু্য�োল পদ্ধচিদি ( ‘ওএবেএম’ ) চসচকউচরটিজ অ্যোডি এক্সদিঞ্ ছবোি ্অি ইচডি�ো ( বলব্টং অিবলভগিনস 
অ্াডি বডসভ্াজার বরভকাে্ারভমন্টস)  ছরগুদলিনস, ২০১৫–এর প্রদ�োজ্য সংস্োনসমূহ ছমোিোদবক চবজ্চপ্তদি 
উদল্খ্য কো�্রেদম।
 রেোইবুনোল আদেি সোদপদক্ সকল সেদস্যর ছকোম্োচন বো  চিদপোচজটচরর কোদ� চনবন্ীকৃি ই–ছমল আইচি বো 
ঠিকোনো� এই চবজ্চপ্ত ও নচথপত্র পোঠিদ� ছেও�ো হদ�দ� চসচকউচরটিজ অ্যোডি এক্সদিঞ্ ছবোি্ অি ইচডি�ো/  স্ক 
এক্সদিঞ্ ও চমচনচ্রি অি কদপ্োদরট অ্যোদি�োস্ দ্োরো জোচরকৃি সোকু্লোর মোচিক।
ছকোম্োচনজ ( কমদপ্রোমোইদজস, অ্যোদরঞ্দমন্টস অ্যোডি অ্যোমোলেোদমিনস)  রুলস ২০১৬–এর রুলস ৬ ( বসএএ 
রুলস)  সহ পঠনী� অ্যোক্ট–এর ১০২ ধোরো সহ পঠনী� ২৩০ ও ২৩২ নং ধোরোধীদন প্রস্তোচবি সং�ুচক্তকরদণর কচপ, 
চববৃচি চবনোমূদল্য চমলদব ছকোম্োচনর ওদ�বসোইট:  www.saregama.com–এ, উক্ত চরদমোট ইদলকরেচনক 
ছভোটিংদ�র সচুবধো প্রেোনকোরী এদজচন্স ন্যোিনোল চসচকউচরটিজ চিদপোচজটচর চলচমদটি ( ‘ এনএসবডএল’ ) –
এর www.evoting.nsdl.com, স্ক এক্সদিঞ্গুচলর ওদ�বসোইট অথ্োৎ, চবএসই চলচমদটি ( বিএসই) –এর 
www.bseindia.com  ও ন্যোিনোল স্ক এক্সদিঞ্ অি ইচডি�ো চলচমদটি ( এনএসই) –এর www.nseindia.
com  এ। িোইদল রুলস ৬ ( বসএএ রুলস)  সহ পঠনী� অ্যোক্ট–এর ১০২ ধোরো সহ পঠনী� ২৩০ ও ২৩২ নং 
ধোরোধীদন প্রস্তোচবি সং�ুচক্তকরদণর কচপ, চববৃচি চবনোমূদল্য চমলদব ছকোম্োচনর ছরচজস্োি্ অচিস বো ই–ছমল:  
co.sec@saregama.com –এ।
রেোইবুনোল চমঃ অচভদষক গুহ, অ্যোিদভোদকটদক উক্ত সভোর ছি�োরপোস্ন চন�ুক্ত কদরদ�। চমস আইিো আচমন, 
অ্যোিদভোদকট হদবন সভোর পরীক্ক।
উচল্চখি এই সং�ুচক্তকরণ, �চে এই ইকুইটি ছি�োরদহোল্োরেদণর সভোদি অনুদমোচেি হ�, িোহদল িো মোন্য 
রেোইবুনোল–এর পরবিতী অনদুমোেন সোদপক্ হদব।
উক্ত সভো �োড়োও  ইকুইটি ছি�োরদহোল্োরেণদক চরদমোট ই– ছভোটিংদ� ছভোট সুচবধো ছেদব ছকোম্োচন। সেস্যরো 
সভো� ছ�োে চেদি এবং অংি চনদি পোরদল সভোর আদের চেন প�্ন্ত চরদমোট ই– ছভোটিংদ� ছভোট সুচবধো 
পোদবন ও সভো� সরোসচর ই– ছভোটিংদ� ছভোট সুচবধো পোদবন চবজ্চপ্তদি উদল্খ করো চনদে্ি মোচিক। ছকবলমোত্র 
চভচস/ ওএচভএম–এর মোধ্যদমই এই সভো� ছ�োে চেদি এবং অংি চনদি পোরদবন বদল বোস্তচবক হোচজরো হদব 
নো। ইকুইটি ছি�োরদহোল্োরেণদক িোই প্রচক্স সুচবধো ছেদব নো ছকোম্োচন। চরদমোট ই– ছভোটিংদ� ছভোট চেদল 
সভো� ছ�োে চেদি পোরদলও ই– ছভোটিং সুচবধো চমলদব নো।
ই– ছভোটিং কোট অি িোচরখ চরদমোট ই– ছভোটিংদ�র ছম�োে: 

ইকুইটি সিোরভহাল্ারগভরর সো
ই– ছভোটিং কোট অি িোচরখ বুধবোর, ২১ চিদসম্বর, ২০২২
চরদমোট ই– ছভোটিং শুরু িচনবোর, ১৭ চিদসম্বর, ২০২২–এ ছবলো ৯. ০০ টো� ( ভো. স) 
চরদমোট ই– ছভোটিং ছিষ মগেলবোর, ২০ চিদসম্বর, ২০২২–এ ছবলো ৫. ০০ টো� ( ভো. স) 

চরদমোট ই– ছভোটিং ওই িোচরখ ও সমদ�র পর েণ্য হদব নো, কোরণ এনএসচিএল চরদমোট ই– ছভোটিং �ন্ত্র বন্ 
কদর ছেদব।   
সেস্য নচথ ও চিদপোচজটচর চন�চন্ত্রি িোচলকো� কোট–অি িোচরখ  বুধবোর, ১৪ চিদসম্বর, ২০২২ অন�ুো�ী নোম 
থোকদল ছনোটিদস প্রেত্ত চবষদ� ( চরদমোট ই–ছভোটিং)  ছভোটোচধকোর প্রদ�োদের সুদ�োে পোদবন ও সভো� ছ�োে 
চেদি পোরদবন। কোট–অি িোচরদখ থোকো ছি�োর অনুপোদি ইকুইটি ছি�োরদহোল্োরেণ/  সুচবধোদভোেী সেস্য 
( তবদুচিন ছহোচল্ং)  ছভোটোচধকোর প্রদ�োদের সুদ�োে পোদবন। সভোর ছনোটিস পোঠোদনোর পর চনণ্ো�ক িোচরদখ 
ছি�োর থোকদল ও সেস্য নচথ ও চিদপোচজটচর চন�চন্ত্রি িোচলকো� কোট–অি িোচরখ  অন�ুো�ী নোম থোকদল 
এনএসচিএল–এর বো ছকোম্োচন ওদ�বসোইদট সভোর ছনোটিস লক্্য করুন। সভোর ছনোটিদস লে ইন আইচি ও 
পোসও�োি্ পোও�োর পদ্ধচি বলো আদ�।
চিচজক্যোল িদম্ ছি�োর ধদর রোখো ছ� সকল ছি�োরধোরক এখনও ছকোম্োচন/  ছকোম্োচনর আরটিএ–র কোদ� 
চনদজর ই–ছমল আইচি ছরচজস্োর করোনচন, িোঁরো ছিোচলও নম্বর ও সম্ূণ্ ঠিকোনো উদল্খ করো একটি বে–
বেোক্চরি অনুদরোধজ্োপক চিঠি সহ প্যোন কোদির্ বে–বেোক্চরি স্্যোন করোদনো প্রচিচলচপ পোঠোন ছকোম্োচনর 
ছরচজ্রিোর ও ছি�োর রেোন্সিোর এদজন্ট এমচসএস ছি�োর রেোন্সিোর এদজন্ট চলচমদটি–র কোদ� mcssta@
rediffmail.com  বো ছকোম্োচনর কোদ� co.sec@saregama.com  আইচি–ছি।
চিদমটিচর�োলোইজি িদম্ ছি�োর ধদর রোখো সেস্যদের প্রচি অনদুরোধ জোনোদনো হদছে �োদি িোঁরো চনজ চনজ 
চিদপোচজটচর পোটি্চসপ্যোদন্টর কোদ� চনদজর ই–ছমল আইচি আপদিট কচরদ� ছনন।
ছ� সকল ইকুইটি ছি�োরধোরক চস্ম বো সভোর চবষদ� চবিে জোনদি িোন, িোঁরো বুধবোর, ১৪ চিদসম্বর, ২০২২–
এর আদে ছকোম্োচনর কোদ� co.sec@saregama.com  আইচি–ছি আদবেন করুন।
চরদমোট ই–ছভোটিং চবষ�ক ছকোনও প্রদনের ব্যোখ্যোর প্রদ�োজন হদল আপনোরো এখোদন ছ�োেোদ�োে করদি পোদরন:
চমস পল্বী মোদত্র, চসচনওর ম্যোদনজোর, 
ন্ািনাল বসবকউবরটিজ বডভপাবজেবর বলবমভেড, 
ছরেি ও�োল্্, ‘ এ’  উইং, ৫ম িল, 
কমলো চমলস কম্োউডি, 
ছসনোপচি ব্যোপোট মোে্, 
ছলো�োর পদরল, মুম্বই–৪০০ ০১৩।  
ই–ছমল আইচি evoting@nsdl.co.in , 
ছিোন:  ১৮০০ ১০২০ ৯৯০/  ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০।
অন্য ছকোনও প্রদনের ব্যোখ্যোর প্রদ�োজন হদল ছ�োেোদ�োে করদি পোদরন:
এমবসএস সিোর ট্ান্সফার এভজন্ট বলবমভেড
চমঃ এস ছঘোষ/  চমঃ চপ মুখোচজ্
ই ছমল mcssta@rediffmail.com
ছিোন ও ি্যোক্স:  ০৩৩ ৪০৭২ ৪০৫১–৫৩, ি্যোক্স:  ০৩৩ ৪০৭২ ৪০৫০
িোচরখ:  ২০ নদভম্বর, ২০২২  বমঃ অবেভষক গুহ, 
 ছকোম্োচনর ইকুইটি ছি�োরদহোল্োরেদণর উক্ত সভোর ছি�োরপোস্ন

....... সকাম্াবন/  বডমাজ্ণড সকাম্াবন 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
)
) 
)

 ফরম নং বসএএ ২
[ ২৩০( ৩)  ও রুল ৬ ও ৭ অনুযােী] 

ন্ািনাল সকাম্াবন ল’  ট্াইিুনাল, কলকাতা সিঞ্চ সমীভপ 
সকাম্াবন আভিদন নং বসএ ( বসএএ) :  ১২৫/ সকবি/ ২০২২

চবষ�:  
১.   সজ বজ সট্বডং অ্াডি ইনভে্টভমন্ট প্রাইভেে বলবমভেড (PAN AAACJ7333A ) (   হস্তাতেরকারী 

সকাম্াবন নং ১ ও আভিদনকারী নং ১)  নবিেুতি অবফস ১২৮ সুকাতে সরবর, সপাঃ েদ্রকালী, 
হুগবল, পবচিমিঙ্গ ৭১২২৩২।

ও  
চবষ�:  
২.   এস সক বফনসাে্ণ প্রাইভেে বলবমভেড (PAN AACCA1792N  ) 

(   হস্তাতেরকারী সকাম্াবন নং ২ ও আভিদনকারী নং ২) # 
ও  

চবষ�:  
৩.   হাই–সেক বডজাইনস প্রাইভেে বলবমভেড (PAN AABCH4435N  ) 

(   হস্তাতেরগ্রহীতা সকাম্াবন ও আভিদনকারী নং ৩) # 

#  নবিেুতি অবফস ৬৭, পাক্ণ ব্রিে, অপ্সরা অ্াপাে্ণভমন্টস, একতলা, 
কলকাতা ৭০০০১৬, পবচিমিঙ্গ।

   হস্তাতেরগ্রহীতা সকাম্াবন ও আভিদনকারী নং ৩–এর জাবমনযুতি উত্তমর্ণগর ও হস্তাতেরকারী 
সকাম্াবন নং ২ ও আভিদনকারী নং ২ ও হস্তাতেরগ্রহীতা সকাম্াবন ও আভিদনকারী নং ৩–এর 

জাবমনহীন উত্তমর্ণগভরর সোর বিজ্ঞবতির বিজ্ঞাপন
এিদ্দোরো চবজ্োচপি করো �োদছে ছ�, ছকোম্োচন আদবেন নং চসএ ( চসএএ) :  ১২৫/ ছকচব/ ২০২২–
এর ছপ্রচক্দি ১৫ নদভম্বর, ২০২২ িোচরখ সংবচলি আদেিনোমো ছমোিোদবক ন্যোিনোল ছকোম্োচন 
ল’  রেোইবুনোল, কলকোিো ছবঞ্চ ( রেোইবুনোল)     হস্তোন্তরগ্হীিো সকাম্াবন ও আভিদনকারী নং ৩–এর 
জাবমনযুতি উত্তমর্ণগর ও হস্তাতেরকারী সকাম্াবন নং ২ ও আভিদনকারী নং ২ ও হস্তাতেরগ্রহীতা 
সকাম্াবন ও আভিদনকারী নং ৩–এর জোচমনহীন উত্তমণ্েদণর আলোেো সভোর চনদে্ি চেদ�দ�ন, 
ছ�খোদন হোই–ছটক চিজোইনস প্রোইদভট চলচমদটি, (   হস্তোন্তরগ্হীিো ছকোম্োচন ও আদবেনকোরী নং 
৩)–এর সদগে সজ বজ সট্বডং অ্াডি ইনভে্টভমন্ট প্রাইভেে বলবমভেড, (   হস্তাতেরকারী সকাম্াবন নং 
১ ও আভিদনকারী নং ১) ও এস সক বফনসাে্ণ প্রাইভেে বলবমভেড, (   হস্তাতেরকারী সকাম্াবন নং ২ 
ও আভিদনকারী নং ২)–এর পচরবি্ন সদমি বো অপচরবি্নী�ভোদব প্রস্তোচবি সং�ুচক্তকরদণর ( চস্ম)  
এর ব্যোপোদর চবদবিনোর করো হদব ০১ এচপ্রল ২০২২ ছথদক। 
 ওই আদেি সোদপদক্ এিদ্দোরো আরও চবজ্োচপি করো �োদছে ছ�, হস্তোন্তরগ্হীিো ছকোম্োচন ও 
আদবেনকোরী নং ৩–এর জোচমন�ুক্ত উত্তমণ্েণ ও হস্তোন্তরকোরী ছকোম্োচন নং ২ ও আদবেনকোরী নং ২ ও 
হস্তোন্তরগ্হীিো ছকোম্োচন ও আদবেনকোরী নং ৩–এর জোচমনহীন উত্তমণ্েদণর সভো চনদির চেন, িোচরখ, 
সম� মোচিক হদব, ছ�খোদন হস্তোন্তরগ্হীিো সকাম্াবন ও আভিদনকারী নং ৩–এর জাবমনযতুি উত্তমর্ণগর 
ও হস্তাতেরকারী সকাম্াবন নং ২ ও আভিদনকারী নং ২ ও হস্তাতেরগ্রহীতা সকাম্াবন ও আভিদনকারী 
নং ৩–এর জোচমনহীন উত্তমণ্েদণর ছ�োেেোন ও সভোর চবষদ� ছভোটেোন অনুদরোধ করো হদছে।
সোর স্ান:  পাক্ণ ম্ানিন, ফ্্াে নং ৫, ৪ি্ণ তল, ব্লক ১, ৫৭এ, পাক্ণ ব্রিে, কলকাতা ৭০০০১৬।
সোর তাবরখ:  শুক্রিার, ২৩ বডভসম্বর, ২০২২

ছকোম্োচন আদবেন নং চসএ ( চসএএ) :  ১২৫/ ছকচব/ ২০২২–এর ছপ্রচক্দি ১৫ নদভম্বর, ২০২২ িোচরখ 
সংবচলি আদেিনোমো ছমোিোদবক ন্যোিনোল ছকোম্োচন ল’  রেোইবুনোল সভোর চবজ্চপ্ত পোঠোদনোর কোট অি 
িোচরখ ঠিক কদরদ� ৩০ নদভম্বর, ২০২২। 
৩০ নদভম্বর, ২০২২ মোচিক হস্তোন্তরগ্হীিো সকাম্াবন ও আভিদনকারী নং ৩–এর জাবমনযুতি 
উত্তমর্ণগর ও হস্তাতেরকারী সকাম্াবন নং ২ ও আভিদনকারী নং ২ ও হস্তাতেরগ্রহীতা সকাম্াবন ও 
আভিদনকারী নং ৩–এর জোচমনহীন উত্তমণ্েণদক সভোর চবজ্চপ্ত পোঠোদনো হদব চনধ্োচরি পদ্ধচিদি। 
কোট অি িোচরখ ৩০ নদভম্বর, ২০২২ মোচিক ছভোটেোন ও ছভোট মূল্যো�ন করো হদব।
২৩২ নং ধোরোধীদন প্রস্তোচবি সং�ুচক্তকরদণর কচপ, চববচৃি চবনোমূদল্য চমলদব এস সক বফনসাে্ণ প্রাইভেে 
বলবমভেড,    হস্তাতেরকারী সকাম্াবন নং ২ /  আভিদনকারী নং ২ এিং হাই–সেক বডজাইনস প্রাইভেে 
বলবমভেড– হস্তাতেরগ্রহীতা সকাম্াবন/  আভিদনকারী নং ৩–এর নবিেুতি অবফস ৬৭, পাক্ণ ব্রিে, 
অপ্সরা অ্াপাে্ণভমন্টস, একতলা, কলকাতা ৭০০০১৬, পবচিমিভঙ্গ।
সভো� ছ�োেেোন ও ছভোদটর ছ�োে্য সেস্য চনদজ বো প্রচক্স দ্োরো ছভোট চেদি পোরদবন, িদব, চনধ্োচরি 
প্রচক্স ব�োন পূরণ কদর সংচলিষ্ট ছকোম্োচনর ছরচজস্োি্ অচিদস পোঠোদি হদব সভোর কমপদক্ ৪৮ ঘন্টো 
আদে। প্রচক্স ব�োন চমলদব এস সক বফনসাে্ণ প্রাইভেে বলবমভেড,    হস্তাতেরকারী সকাম্াবন নং ২ /  
আভিদনকারী নং ২ এিং হাই–সেক বডজাইনস প্রাইভেে বলবমভেড– হস্তাতেরগ্রহীতা সকাম্াবন/  
আভিদনকারী নং ৩–এর নবিেুতি অবফস ৬৭, পাক্ণ ব্রিে, অপ্সরা অ্াপাে্ণভমন্টস, একতলা, কলকাতা 
৭০০০১৬, পবচিমিভঙ্গ।
ছকোম্োচন আদবেন নং চসএ ( চসএএ) :  ১২৫/ ছকচব/ ২০২২–এর ছপ্রচক্দি ১৫ নদভম্বর, ২০২২ িোচরখ 
সংবচলি আদেিনোমো ছমোিোদবক ন্যোিনোল ছকোম্োচন ল’  রেোইবুনোল, কলকোিো ছবঞ্চ আদবেনকোরী 
ছকোম্োচনগুচলর ইকুইটি ছি�োরদহোল্োরেদণর সভো বোচিল কদরদ� ও অচিটরস সোটি্চিদকদট সংখ্যো 
িূন্য হও�ো� আদবেনকোরী নং ৩–এর জোচমন�ুক্ত উত্তমণ্েণ এবং আদবেনকোরী নং ২ ও আদবেনকোরী 
নং ৩–এর জোচমনহীন উত্তমণ্েদণর আলোেো সভোর চনদে্ি চেদ�দ� ও আদবেনকোরী নং ১ ও 
আদবেনকোরী নং ২–এর জোচমন�ুক্ত উত্তমণ্েণ ও আদবেনকোরী নং ১–এর জোচমনহীন উত্তমণ্েদণর 
সভোর প্রদ�োজন ছনই।
রেোইবুনোল অ্াডভোভকে সঞ্চারী িক্রিতশী ( সমাঃ নং ৯৮৭৪৪৯০৫২৬), ই ছমল chakroborty.
sanchari@scalegal.org )  ছক মুলিচব সহ উক্ত সভোগুচলর ছি�োরপোস্ন চন�ুক্ত কদরদ�।
রেোইবুনোল কম্রি ছকোম্োচন সবিি বমস স্াতী িাজাজ ( সমাঃ নং ৯৮৩০০৭৩২৭৩, ই ছমল 
swatibajaj@gmail.com)  ছক মুলিচব সহ উক্ত সভোগুচলর পরীক্ক  চন�ুক্ত কদরদ�।
উচল্চখি এই সং�ুচক্তকরণ, �চে এই ইকুইটি ছি�োরদহোল্োরেদণর সভোদি অনুদমোচেি হ�, িোহদল িো 
মোন্য রেোইবুনোল–এর পরবিতী অনুদমোেন সোদপক্ হদব।

 স্া/ –
িোচরখ:  ১৮ নদভম্বর, ২০২২ অ্াডভোভকে সঞ্চারী িক্রিতশী
স্োন:  কলকোিো উতি সোগুবলর সিোরপাস্ণন

সোর বিিরর সমে
জাবমনযুতি উত্তমর্ণগর, হাই–সেক বডজাইনস প্রাইভেে বলবমভেড– 
হস্তাতেরগ্রহীতা সকাম্াবন/  আভিদনকারী নং ৩

সিলা ২. ০০ সো

জাবমনহীন উত্তমর্ণগর, এস সক বফনসাে্ণ প্রাইভেে বলবমভেড– 
হস্তাতেরকারী সকাম্াবন নং ২/  আভিদনকারী নং ২

সিলা ৩. ০০ সে

হাই–সেক বডজাইনস প্রাইভেে বলবমভেড– হস্তাতেরগ্রহীতা 
সকাম্াবন/  আভিদনকারী নং ৩

সিলা ৪. ০০ সে

সহড অবফস ম্াঙ্গালুরু– ৫৭৫০০২                                CIN: 11OKA1924PLC001128

 অ্াভসে বরকোবর ম্াভনজভমন্ট ব্াঞ্চ ১১১ সফান/ ফ্াক্স:  ০৩৩– ২২২৬৮৫৮০ 
২ে তল, ডােমণ্ড সপ্রব্টজ, ৪১এ  সমািাইল:  ৭৫৯৬০৬৪৪৪৯
এভজবস সিাস সরাড কলকাতা– ৭০০০১৭ ওভেিসাইে:  www.karnatakabank.com
  ইভমল: kolkata.arm@ktkbank.com 

  পবরবিষ্ট– IV, রুল ৮( ১) ,   
দখল বিজ্ঞবতি ( স্াির সম্বত্তর জন্)

ছ�দহিু, কণ্োটক ব্যোঙ্ক চলচমদটি–এর অনুদমোচেি আচধকোচরক চহদসদব  চনম্নবেোক্রকোরী চসচকউচরটি 
ইন্টোদরস্ ( এনদিোস্দমন্ট)  রুলস, ২০০২–এর [ রুল ৩]  সহ পঠনী� চসচকউচরটোইদজিন অ্যোডি 
চরকন্রিোকিন অি চিনোচন্স�োল অ্যোদসটস অ্যোডি এনদিোস্দমন্ট অি চসচকউচরটি ইন্টোদরস্ [ অ্যোক্ট] , ২০০২  
( নং ৫৪/ ২০০২)  –এর ১৩( ১২)  ধোরোধীদন অচপ্ি ক্মিোবদল ঋণগ্হীিো/  বন্কেোিো/  জোচমনেোরেণ:  
( ১)  শ্রীমতী অঞ্ু ি স্ামী শ্রী রীভতি কুমার ি, ( ২)  শ্রী রীভতি কুমার ি, বপতা শ্রী লাল িাহাদুর ি, 
( ১)  এবং ( ২)  উভদ�র ঠিকোনো:  ৫৭/ ৬/ ২চকউ, চব টি ছরোি, চসঁচথ, কলকোিো–৭০০০০২, এর প্রচি 
১২. ০৯. ২০২২ িোচরখ সংবচলি একটি েোচব চবজ্চপ্ত জোচর কদরচ�দলন �োর মোধ্যদম উক্ত চবজ্চপ্ত প্রোচপ্তর 
িোচরখ ছথদক ৬০ চেদনর মদধ্য ওই চবজ্চপ্তদি উচল্চখি অথ্োঙ্ক অথ্োৎ, ₹ ১৫,৬১,৯৮৯. ৯১ ( পভনভরা লক্ষ 
একষট্টি হাজার নেিত উননব্বই োকা এিং একানব্বই পেসা মাত্র)  চপ এস–টোম্ ছলোন অ্যোকোউন্ট নং 
১৪৭৭০০১৮০০০১৮৯০১ এর অধীদন সহ ১০. ০৯. ২০২২ ছথদক ভচবষ্যদির সুে আেো� ছেও�োর জন্য 
িোঁদের প্রচি আহ্োন জোনোদনো হদ�চ�ল।
উক্ত ঋণগ্হীিোেণ, বন্কেোিোেণ ও জোচমনেোরেণ উক্ত েোচব চবজ্চপ্তদি উচল্চখি পচরমোণ অথ্োঙ্ক 
আেো� চেদি ব্যথ্ হও�ো� এিদ্দোরো চবদিষি উক্ত ঋণগ্হীিোেণ, বন্কেোিোেণ ও জোচমনেোরেণ 
এবং জনসোধোরদণর প্রচি চবজ্চপ্ত জোচর করো হদছে ছ�, চনম্নবেোক্রকোরী ১৭ নভেম্বর, ২০২২ িোচরদখ 
বসবকউবরটি ইন্টাভর্ট ( এনভফাস্ণভমন্ট)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯ সহ পঠনীে উতি অ্াভক্টর ১৩ নং 
ধারার ( ৪) নং উপধারাধীভন িোঁর ওপর অচপ্ি ক্মিোবদল এখোদন নীদি বচণ্ি সম্চত্তর েখল চনদ�দ�ন।
চবদিষি ওই ঋণগ্হীিোেণ, বন্কেোিোেণ ও জোচমনেোরেণ এবং জনসোধোরণদক এিদ্দোরো উক্ত 
সম্চত্ত চনদ� ছলনদেন নো করোর জন্য সিক্ করো হদছে এবং উক্ত সম্চত্ত চনদ� ছ�–ছকোনও ছলনদেন 
১৫,৮৬,৬১০. ৯১ ( পভনভরা লক্ষ বিোবি হাজার িেিত দি োকা এিং একানব্বই পেসা মাত্র)  বপএস–
োম্ণ সলান অ্াকাউন্ট নং ১৪৭৭০০১৮০০০১৮৯০১ এর অধীদন িৎসহ ১০. ১১. ২০২২ ছথদক ভচবষ্যদির 
সুে এবং খরি কর্ণােক ি্াঙ্ক বলবমভেড, ওোরবসজ ব্াঞ্চ–কলকাতা এর িোজ্ সোদপক্ হদব।
[  উক্ত অ্যোদক্টর ১৩ ধোরোর ( ৮)  নং উপধোরোর সংস্োন অনু�ো�ী প্রোপ্য ছম�োদের মদধ্য চনম্নচলচখি জোচমন�ুক্ত 
পচরসম্ে �োড়োদনোর ব্যবস্ো গ্হণ করোর জন্য সংচলিষ্ট ঋণগ্হীিোর মদনোদ�োে আকষ্ণ করো হদছে।] 

স্াির সম্বত্তর বিিরর: 
ছপ্রচমদসস নং ৫/ এি, চি গুপ্তো ছলদনর একিলো� েচক্ণ চেদকর আবোচসক ফ্্যোদটর সমূ্ণ্ এবং 
অচবদছেে্য অংি, ও�োি্ নং ২, ছমৌজো–পূব ্উত্তর চসঁচথ, ছিৌচজ নং ১২৯৮/ ২৮৩৩, এচিআরএসও–
কোিীপুর, এসচবএ ৫৮০ বে্িুট, থোনো–চসঁচথ, ২৪ পরেনো ( উঃ) , শ্রীমতী অঞ্ু ি–এর নাভম। সিৌহবদি: 
পূব্:  শ্রী মজুমেোদরর সম্চত্ত;  পচচিম:  অ্যোলবোট্ ছিচভি ছকোম্োচনর পঁোচিল;  উত্তর:  চি গুপ্তো ছলন;  
েচক্ণ:  কমন প্যোদসজ এবং ছড্ন।

তাবরখ:  ১৭. ১১. ২০২২ বিফ ম্াভনজার এিং অনভুমাবদত আবধকাবরক
স্ান:  কলকাতা কর্ণােক ি্াঙ্ক বলবমভেড  –এর পভক্ষ

জনসাধারভরর প্রবত 
বিজ্ঞবতি

স্র্ণালঙ্কার ি্বতিগত বিবক্রর বিজ্ঞবতি
ছ�দহিু ঋণগ্হীিোেণ েচছেি আইদটমগুচল �োড়োদি/ ছলোন অ্যোকোউন্ট িোলু রোখদি ব্যথ ্ হও�ো� এিদ্োরো 
সংচলিষ্ট সকলদক জোনোদনো �োইদিদ� ছ� চনদম্ন বচণ্ি অ্যোকোউন্টগুচলর বেণ্োলঙ্কোরগুচল ছিিোদরল ব্যোঙ্ক চলঃ 
দ্োরো ২৮. ১১. ২০২২ অথবো অন্য ছকোনও চেদন চনদম্নর িোখো� ব্যচক্তেিভোদব চবরে� করো হদব। পুনরো� িদথ্যর 
জন্য উচল্চখি রেোদঞ্চ ছ�োেোদ�োে করদি পোদরন।

 ব্াভঞ্চর নাম সলান অ্াকাউন্ট নম্বর
 কল্ারী ২১৮৫৬৪০০০০৪৯৯০
 কল্ারী ২১৮৫৬৪০০০০৫০০৫
 কল্ারী ২১৮৫৬৪০০০০৮৯৮৩
 কল্ারী ২১৮৫৬৪০০০০৯১৬৩
 কল্ারী ২১৮৫৬৪০০০০৯১১৪ 
স্ান:  কল্ারী স্া/  অনভুমাবদত অবফসার
তাবরখ:  ২০. ১১. ২০২২   সফডাভরল ি্াঙ্ক বলঃ এর পভক্ষ

সজানাল অবফস:  িারাসত
৫৪, সক এন বস সরাড, িারাসত
পবচিমিঙ্গ, বপন– ৭০০১২৪

দখল বিজ্ঞবতি
( স্াির সম্বত্তর জন্) 

[ বসবকউবরটি ইন্টাভর্ট ( এনভফাস্ণভমন্ট)  রুলস, ২০০২ এর রুল ৮( ১)  অধীভন] 
ইচডি�োন ব্যোঙ্ক এর অনদুমোচেি আচধকোচরক চহদসদব চনম্নবেোক্রকোরী চসচকউচরটি ইন্টোদরস্ ( এনদিোস্দমন্ট)  রুলস ২০০২ এর রুল ৮ ও ৯ সহ পঠনী� 
চসচকউচরটোইদজিন অ্যোডি চরকন্রিোকিন অি চিনোচন্স�োল অ্যোদসটস অ্যোডি এনদিোস্দমন্ট অি চসচকউচরটি ইন্টোদরস্ অ্যোক্ট, ২০০২ এর ১৩( ১২)   ধোরোধীদন 
িোঁর ওপর অচপ্ি ক্মিোবদল নীদি ছলখো ঋণগ্হীিোেদণর প্রচি নীদি প্রচিটি অ্যোকোউদন্টর পোদি উচল্চখি িোচরখ সংবচলি েোচব চবজ্চপ্ত জোচর কদরচ�দলন �োর 
মোধ্যদম উক্ত চবজ্চপ্ত প্রোচপ্তর িোচরখ ছথদক ৬০ চেদনর মদধ্য সংচলিষ্ট চবজ্চপ্তদি েোচবকৃি অথ্োঙ্ক আেো� ছেও�োর জন্য িঁোদের প্রচি আহ্োন জোনোদনো হদ�চ�ল।
উক্ত ঋণগ্হীিোেণ/  বন্কোেোিোেণ/  জোচমনেোরেণ উক্ত েোচবকৃি অথ্োঙ্ক আেো� চেদি ব্যথ ্হও�ো� এিদ্দোরো চবদিষি ওই ঋণগ্হীিোেণ এবং জনসোধোরদণর 
জ্োিোদথ্ জোনোদনো �োদছে ছ�, চনম্নবেোক্রকোরী উক্ত রুলসমূদহর রুল ৮ ও ৯ সহ পঠনী� উক্ত অ্যোদক্টর ১৩( ৪)  ধোরোধীদন িোঁর ওপর অচপ্ি ক্মিোবদল এখোদন 
নীদি প্রচিটি অ্যোকোউদন্টর পোদি ছলখো িোচরদখ নীদি বচণ্ি সম্চত্ত( গুচল) র েখল চনদ�দ�ন।
চবদিষি ওই ঋণগ্হীিোেণ/  বন্কোেোিোেণ/  জোচমনেোরেণ এবং জনসোধোরণদক এিদ্দোরো চনম্নচলচখি সম্চত্ত( গুচল)  চনদ� ছকোনও প্রকোর ছলনদেন নো করোর 
জন্য সিক্ করো হদছে এবং এই সম্চত্ত( গুচল)  চনদ� ছ� ছকোনও ছলনদেন নীদি প্রচিটি অ্যোকোউদন্টর পোদি ছলখো অথ্োঙ্ক ও িোর ওপর সুে ও অন্যোন্য 
খরিোপোচি সদমি ইচডি�োন ব্যোঙ্ক  এর েো� সোদপক্ হদব।
উক্ত অ্যোদক্টর ১৩ নং ধোরোর ( ৮)  নং উপধোরোর সংস্োন অন�ুো�ী প্রোপ্য ছম�োদের মদধ্য এই সুরচক্ি পচরসম্েগুচল �োড়োদনোর ব্যবস্ো গ্হদণর জন্য সংচলিষ্ট 
ঋণগ্হীিোেদণর মদনোদ�োে আকষ্ণ করো হদছে।

ক্রম 
নং

ক)  ব্াভঞ্চর নাম
খ)  ঋরগ্রহীতা/  জাবমনদাভরর নাম 

( সম্বত্তর স্ত্াবধকারী) 
দােিদ্ধ/  িন্ধক রাখা সম্বত্তর বিিরর

ক)  দাবি বিজ্ঞবতির তাবরখ
খ)  দখভলর তাবরখ

গ)  দাবি বিজ্ঞবতির তাবরভখ 
িভকো অি্ণাঙ্ক ( ₹ ) 

১ ক)  গুমা ব্াঞ্চ
খ)  ঋরগ্রহীতা:  বমঃ বিকাি স�াষ, চপিো– 
ভেীরথ ছঘোষ

জাবমনদার–িন্ধকদাতা: 
বমঃ নিকুমার স�াষ, চপিো– ভেীরথ ছঘোষ

জাবমনদার: 
বমভসস সবিতা স�াষ, বেোমী– চবকোি ছঘোষ
সকদলর ঠিকোনো:  গ্োম– িোজপুর, 
ছপোঃঅঃ– গুমো, চপন– ৭৪৩৭০৪

সম্বত্ত নং ১:  উপচরচস্ি ৬১১ বে্িুট টোচল আছেোচেি কোঠোদমো সদমি প্রো� 
৫ িিক জচম চবচিষ্ট সম্চত্তর অপচরহো� ্সমগ্ পচরমোণ �োর চস্চি ও চববরণ: 
ছমৌজো– িোজপুর, সোদবক খচি�োন নং ২৪৫, হোল খচি�োন নং ৫১৫, আর 
এস এবং এল আর েোে নং ৫৩৫, ছজ এল নং ৯৪, ছর সো নং ১৯১১, ছিৌচজ 
নং ২০৭১, থোনো– অদিোক নের, ছজলো– উত্তর ২৪ পরেনো, চিএসআর–I ,  
বোরোসদি বই নং I, চসচি ভচলউম নং ৫, পৃষ্ো নং ২৭৬২ ছথদক ২৭৭৬–ছি 
নচথভুক্ত ২০১৩ সোদলর েচলল নং ০০৯১৭। ছিৌহচদি:  উত্তর– চনজবে সম্চত্ত;  
েচক্ণ– ৩ িুট িওড়ো প্যোদসজ;  পূব্– চবকোি ছঘোষ;  পচচিম– পুকুর। সম্চত্তর 
বেত্োচধকোরী: চমঃ চবকোি ছঘোষ, চপিো– প্র�োি ভেীরথ ছঘোষ।
সম্বত্ত নং ২:  প্রো� ৪. ৮৮ ছিচসদমল জচম চবচিষ্ট সম্চত্তর অপচরহো�্ সমগ্ 
পচরমোণ �োর চস্চি ও চববরণ: ছমৌজো– িোজপুর, ছজ এল নং ৯৪, ছর সো 
নং ১৯১, ছিৌচজ নং ২০৭১, এল আর খচি�োন নং ২৪৫, এল আর খচি�োন 
নং ১৬৩৩ ও ১৬৩৪, আর এস এবং এল আর েোে নং ৫৩৫, থোনো– 
অদিোকনের, এচিএসআরও– গুমো–ছি বই নং I, চসচি ভচলউম নং ১০, 
পৃষ্ো নং ৬১ ছথদক ৭৯–ছি নচথভুক্ত ২০০৮ সোদলর েচলল নং ০১৬৫৮। 
ছিৌহচদি:  উত্তর– পদরি ছঘোষ;  েচক্ণ– দুচখরোম ছঘোষ;  পূব্– পুকুর;  পচচিম– 
ছকনোরোম ছঘোষ। সম্চত্তর বেত্োচধকোরী: চমঃ চবকোি ছঘোষ, চপিো– প্র�োি 
ভেীরথ ছঘোষ এবং চমঃ নবকুমোর ছঘোষ, চপিো– প্র�োি ভেীরথ ছঘোষ।

ক)  ১২. ০৭. ২০২২
খ)  ১৪. ১১. ২০২২
গ)  ₹১৯,০২,৪৬৮. ০০
ক্যোি ছরেচিট অ্যোকোউন্ট নং 
৫০১৭৫৯৯২৬০৫ এর ছক্দত্র
₹ ৬,৩২,১৮৮. ০০
রুরোল টিএল–কমোচি্�োল 
ছি�োচর অ্যোকোউন্ট নং 
৫০৩৫৬৪৭৪৩৭২ এর 
ছক্দত্র
এবং ₹ ২৬,১৩,৭৪৩. ০০
রুরোল টিএল– আেোর 
অ্যোলোদ�ি এচগ্ অ্যোকোউন্ট 
নং ৫০৫০৬৩৯১০২১ এর 
ছক্দত্র
সব্দমোট ₹ ৫১,৪৮,৩৯৯. ০০
সবগুচল অ্যোকোউদন্টর ছক্দত্র 
এবং এর ওপর সুে

২ ক)  খড়দহ ব্াঞ্চ
খ)  সমসাস্ণ আিজল ি্াগ
গ্োম– চিউচল, ছিচলচনপোড়ো, চপন– ৭০০১২১

ঋরগ্রহীতা ও িন্ধকদাতা: 
বমভসস আনজুরা বিবি, বেোমী– ছিখ আমজোে 
হুদসন, ৮১, চিউচল, ছিচলচনপোড়ো, ছপোঃঅঃ– 
চিউচল, থোনো– টিটোেড়, ছজলো– উত্তর ২৪ পরেনো, 
চপন– ৭০০১২১

জাবমনদার:  বমঃ সিখ আমজাদ হুভসন, চিউচল, 
ছিচলচনপোড়ো, ছপোঃঅঃ– চিউচল, থোনো– টিটোেড়, 
ছজলো– উত্তর ২৪ পরেনো, চপন– ৭০০১২১

চনদম্নোক্ত আবোসবোচড়র অপচরহো�্ সমগ্ পচরমোণ �োর চস্চি ও 
চববরণ: ২০০৯ সোদলর েচলল নং I–৯৬৩২ অনু�ো�ী, জচমর 
পচরমোপ সোমোন্য কমদবচি ২ কোঠো ( বোস্তু)  এবং এর উপচরচস্ি 
ছেোিলো আবোসবোচড়, ছমৌজো– ছিচলচনপোড়ো, ছিৌচজ নং ৪৩৯, ছজ 
এল নং ১০, ছর সো নং ৭৩, চস এস খচি�োন নং ৩৯৪৫ ও ৬৯৩, এল 
আর খচি�োন নং ৫৪৮৭, আর এস এবং এল আর েোে নং ১৩৫৭ 
( জচমর পচরমোপ ১ কোঠো ৬ �টোক)  এবং ১৩৫৮ ( জচমর পচরমোপ 
১০ �টোক) , চিউচল গ্োম পঞ্চোদ�দির এলোকোধীন, পঞ্চোদ�ি 
ছহোচল্ং নং ৭৪০২, গ্োম– চিউচল, ছিচলচনপোড়ো, ছপোঃঅঃ– চিউচল, 
থোনো– টিটোেড়, ছজলো– উত্তর ২৪ পরেনো, চপন– ৭০০১২১, 
এচিএসআর– ব্যোরোকপুর। ছিৌহচদি:  উত্তর– প্লট নং ১;  েচক্ণ– প্লট 
নং ২/ এ;  পূব্– ১০ িুট িওড়ো কমন প্যোদসজ;  পচচিম– আবদুল 
হুদসদনর সম্চত্ত, েোে নং ১৩৫৫। সম্চত্তর বেত্োচধকোচরণী:  চমদসস 
আনজুরো চবচব, বেোমী– চমঃ ছিখ আমজোে হুদসন।

ক)  ০৬. ০৮. ২০২২

খ)  ১৮. ১১. ২০২২

গ)  ₹১৯,৮৬,৬৮৯. ০০
এবং এর ওপর সুে

৩ ক)  খড়দহ ব্াঞ্চ
খ)  সমসাস্ণ আেুষ’ স
ছপ্রোঃ– শ্রীমিী িোপসী িরেবিতী, বেোমী– শ্রী ছেৌিম িরেবিতী

জাবমনদার/  িন্ধকদাতা: 
শ্রীমতী তাপসী িক্রিতশী, বেোমী– শ্রী ছেৌিম িরেবিতী
উভদ�র ঠিকোনো:  ১০৮/ ৮৩, ছকো–অপোদরটিভ 
কদলোচন ছরোি, ছপোঃঅঃ– রহড়ো, থোনো– খড়েহ, 
ছজলো– উত্তর ২৪ পরেনো, চপন– ৭০০১১৭

জাবমনদার:  শ্রী সগৌতম িক্রিতশী, ৫০৩, ছবোস 
পোড়ো, ছপোঃঅঃ– রহড়ো, থোনো– খড়েহ, ছজলো– 
উত্তর ২৪ পরেনো, চপন– ৭০০১১৭

সোমোন্য কমদবচি প্রো� ০১ কোঠো ০৪ �টোক ২০ বে্িুট বোস্তু জচমর 
অপচরহো�্ সমগ্ পচরমোণ �োর চস্চি ও চববরণ: ছমৌজো– খড়েহ, 
ছজ এল নং ০২, ছিৌচজ নং ১৪৫ ও ২৯৯৮, আর এস নং ১২, আর 
এস খচি�োন নং ২৫০৮, এল আর খচি�োন নং ৩৭৭৮/ ১, আর 
এস েোে নং ২৫১৯, এল আর েোে নং ৪৩৯৫, খড়েহ পুরসভোর 
১৪ নং ও�োদির্ এলোকোধীন, ছহোচল্ং নং ১২৮/ ১০৬, ছবোসপোড়ো, 
ছপোঃঅঃ– রহড়ো, থোনো– খড়েহ, ছজলো– উত্তর ২৪ পরেনো, চপন– 
৭০০১১৭, এচিএসআর– ব্যোরোকপুর, ২০১২ সোদলর েচলল নং 
I–১০০৬১, পচচিমবদগের রোজ্যপোল দ্োরো। ছিৌহচদি:  উত্তর– প্লট নং 
৯;  েচক্ণ– েোে নং ২৫১৭;  পূব্– ৮ িুট িওড়ো কমন প্যোদসজ;  
পচচিম– েোে নং ২৫৮২ এবং চনজবে জচম, প্লট নং ১০এ। সম্চত্তর 
বেত্োচধকোচরণী:  শ্রীমিী িোপসী িরেবিতী, বেোমী– শ্রী ছেৌিম িরেবিতী।

ক)  ০৬. ০৮. ২০২২

খ)  ১৮. ১১. ২০২২

গ)  ₹১১,৮৪,৬৫৮. ০০
এবং এর ওপর সুে

৪ ক)  খড়দহ ব্াঞ্চ
খ)  সমসাস্ণ বিশ্বনাি গ্রসাবর িপ
ছপ্রোঃ– শ্রী চবশ্বনোথ েোস, চপিো– িোরক েোস, ৬৩, চব এন 
িোসমল ছরোি, েোস কদলোচন, ছপোঃঅঃ– পোচনহোটি, ছজলো– 
উত্তর ২৪ পরেনো, চপন– ৭০০১১৪

জাবমনদার/  িন্ধকদাতা: 
১.  শ্রী লক্ষী নারাের দাস, চপিো– প্র�োি ছেোপোল ি্রে েোস
২.  শ্রী তারক দাস, চপিো– প্র�োি ছেোপোল ি্রে েোস
উভদ�র ঠিকোনো:  চব এন িোসমল ছরোি, েোস কদলোচন, 
ছপোঃঅঃ– পোচনহোটি, ছজলো– উত্তর ২৪ পরেনো, চপন– 
৭০০১১৪

জাবমনদার:  শ্রীমতী মামবর দাস, চপিো– িোরক েোস, চব এন 
িোসমল ছরোি, েোস কদলোচন, ছপোঃঅঃ– পোচনহোটি, ছজলো– 
উত্তর ২৪ পরেনো, চপন– ৭০০১১৪

প্রথম িদল ৬৬৯ বে্িুট মোদপর প্রস্তোচবি একিলো বোচড় 
সদমি সোমোন্য কংদবচি ২ কোঠো ১ �টোক ২৩ বে্িুট বোস্তু 
জচমর অপচরহো� ্ সমগ্ পচরমোণ �োর চস্চি ও চববরণ: 
ছমৌজো– পোচনহোটি, ছজ এল নং ১০, ই চপ নং ৫৪, এস চপ নং 
৬৭, আর এস েোে নং ৩৩৮৩ ( অংি)  ও ৩৩৮৪ ( অংি) , 
পোচনহোটি পুরসভোর ৫ নং ও�োদি্র এলোকোধীন, ছহোচল্ং 
নং ৬৩, চব এন িোসমল ছরোি, েোস কদলোচন, ছপোঃঅঃ– 
পোচনহোটি, থোনো– খড়েহ, ছজলো– উত্তর ২৪ পরেনো, চপন– 
৭০০১১৪, এচিএসআর– ছসোেপুর ( পূব্িন ব্যোরোকপুর) , 
১৯৮৮ সোদলর েচলল নং ১৩৯১, পচচিমবদগের রোজ্যপোল 
দ্োরো। ছিৌহচদি:  উত্তর– ই চপ নং ৫০ এবং ৫০এ;  েচক্ণ– ই 
চপ নং ৫৪এ;  পূব–্ অদন্যর জচম;  পচচিম– কদলোচন ছরোি। 
সম্চত্তর বেত্োচধকোচরণী:  শ্রীমিী চবষু্ণচপ্র�ো েোস ( বি্মোদন 
প্র�োি) , বি্মোদন িোঁর আইচন উত্তরোচধকোরীেণ শ্রী লক্ষী 
নোরো�ণ েোস এবং শ্রী িোরক েোস।

ক)  ০৬. ০৮. ২০২২

খ)  ১৮. ১১. ২০২২

গ)  ₹১০,৬২,৪০২. ০০
এবং এর ওপর সুে

৫ ক)  কািঁরাপাড়া ব্াঞ্চ
খ)  সমসাস্ণ শ্রীকৃষ্ণ গ্াস অ্াডি প্াইউড 
সসন্টার
ছপ্রোঃ– েীপক কুমোর মণ্ডল ওরদি েীপক 
কুমোর মডিল, চপিো– েীদনি মণ্ডল ওরদি 
েীদনি ি্রে মণ্ডল

জাবমনদার:  আরবত মণ্ডল, বেোমী– েীপক 
কুমোর মণ্ডল
সকদলর ঠিকোনো:  ৪১৩, কচবগুরু 
রবী্রে পোথ, ছপোঃঅঃ– কোঁিরোপোড়ো, 
ছজলো– উত্তর ২৪ পরেনো, পচচিমবগে, 
চপন– ৭৪৩১৪৫

প্রো� ১ কোঠো ১৫ �টোক ৩৫ বে্িুট জচমর অপচরহো�্ সমগ্ পচরমোণ �োর মদধ্য 
বোচণচজ্যক এচর�ো প্রো� ২৮২ বে্িুট এবং আবোচসক এচর�ো প্রো� ৭৪২ বে্িুট 
এবং এর চস্চি ও চববরণ: ছমৌজো– মচল্দকরবোে, ছজ এল নং ১, আর এস 
েোে নং ৫৪১, ৫৩১/ ১০৫৪, ৫৩২, ৫৩১/ ১০৫১, ৫৩১, আর এস খচি�োন 
নং ৪০৪, ৪০৫, এল আর খচি�োন নং ৬৮৮, ১৮৩৩, ১৮১৩, ১৮৩৫, আর 
এস নং ৩৪, ছিৌচজ নং ২৪৬২/ ২৪৬৩, ০৮/ ১, ছহোচল্ং নং ১৬৪/ ৪ ( সোদবক) , 
৪১৩ ( হোল) , মুচিপোড়ো, কচবগুরু রবী্রে পোথ, ও�োি্ নং ১২, ছপোঃঅঃ– 
কোঁিরোপোড়ো, কোঁিরোপোড়ো পুরসভোর এলোকোধীন, থোনো– বীজপুর, ছজলো– 
উত্তর ২৪ পরেনো, এচিএসআর– তনহোটি–ছি নচথভুক্ত ২০০৪ সোদলর েচলল 
নং ৩১৪৩। ছিৌহচদি:  উত্তর– ছকচজআর পোথ;  েচক্ণ– মো�ো ছঘোদষর সম্চত্ত;  
পবূ্– কৃষ্ণ চমষ্টোন্ন ভোণ্ডোর;  পচচিম– ৬ িুট িওড়ো কমন প্যোদসজ। সম্চত্তর 
বেত্োচধকোরী: শ্রী েীপক কুমোর মণ্ডল ওরদি েীপক কুমোর মডিল, চপিো– 
েীদনি মণ্ডল ওরদি েীদনি ি্রে মণ্ডল।

ক)  ২৫. ০৮. ২০২২

খ)  ১৮. ১১. ২০২২

গ)  ₹৪৪,৮৭,৬৯৫. ০০
এবং এর ওপর সুে

৬ ক)  কািঁরাপাড়া ব্াঞ্চ
খ)  ১.  বমঃ সুমতে সাহা, চপিো– প্র�োি 
মোখন ি্রে সোহো

২.  বমভসস পবল সাহা িন্দ, বেোমী– সুমন্ত সোহো

ঋরগ্রহীতা–িন্ধকদাতা: 
১.  বমঃ সুমতে সাহা, চপিো– প্র�োি মোখন 
ি্রে সোহো
২.  বমভসস পবল সাহা িন্দ, বেোমী– সুমন্ত সোহো
উভদ�র ঠিকোনো:  ‘ আইচি�োল 
ছরচসদিচন্স’ , ব্লক ‘ চব’ , িিুথ ্িল, ফ্্যোট 
নং ‘ এ’ , েচক্ণ–পূব ্পোদশ্ব্, গ্োম– চবজনো, 
হোচলিহর ছস্িন ছরোি, ছপোঃঅঃ– 
মোেোরপুর, ছজলো– উত্তর ২৪ পরেনো, 
চপন– ৭৪৩১৬৬
চবকল্প ঠিকোনো:  ছলচনন পল্ী, ছবেীভবন, 
ছপোঃঅঃ– কোটোেঞ্, ছজলো– নচে�ো, 
চপন– ৭৪১২৫০

চবচল্ংদ�র চনম্নচস্ি সোমোন্য কমদবচি ৩০. ৪৯ িিক জচমর অচবভক্ত 
আডিোরমোদক্দটি অচবভোজ্য সমোনুপোচিক অংি পচরমোণ সহ উক্ত জচমদি 
চনচম্ি ‘ আইচি�োল ছরচসদিচন্স’  নোমক চবচল্ংদ�র ‘ চব’  ব্লদক িিুথ্ িদল 
েচক্ণ–পূব্ পোদশ্ব্ সোমোন্য কমদবচি ৭০৬ বে্িুট চবল্ট আপ এচর�ো�ুক্ত 
বে�ংসমূ্ণ্ ও পৃথক ফ্্যোট নং ‘ এ’  এর অপচরহো�্ সমগ্ পচরমোণ �োর চস্চি ও 
চববরণ: ছমৌজো– চবজনো, ছজ এল নং ১৪, ছর সো নং ৬২, ছিৌচজ নং ৯৫০, আর 
এস েোে নং ৫২, এল আর েোে নং ৫২/ ১৬৫১, আর এস েোে নং ৫২, এল 
আর েোে নং ৫২/ ১৬৬৯, আর এস েোে নং ৫০, এল আর েোে নং ৫০/ ১৬৬৬, 
এল আর খচি�োন নং ৩৫৮, ৫৩৯, ৩, এল আর খচি�োন নং ১৬৫০, ১৬৫১, 
১৬৫৪ ও ১৬৫৫, ছজটি�ো গ্োম পঞ্চোদ�ি, থোনো– বীজপুর, ছজলো– উত্তর ২৪ 
পরেনো, চপন– ৭৪৩১৬৬, এচিএসআর– তনহোটি–ছি বই নং I, ভচলউম 
নং ১৫০৭–২০২০, পৃষ্ো নং ১৪৪৯৭১ ছথদক ১৪৫০১৭–ছি নচথভুক্ত ২০২০ 
সোদলর েচলল নং ১৫০৭০৬৩৭৫। জচমর ছিৌহচদি:  উত্তর– ৩২ িুট িওড়ো 
পঞ্চোদ�চি পোকো রোস্তো;  েচক্ণ– ১২ িুট িওড়ো রোস্তো;  পূব্– অমদরি কুমোর 
ছঘোষ ও অন্যরো;  পচচিম– ১৭ িুট িওড়ো রোস্তো। ফ্্যোদটর ছিৌহচদি:  উত্তর– ফ্্যোট 
নং ‘ চব’  এবং চসঁচড় ও চলফ্ ট;  েচক্ণ– ব্লক ‘ চস’ ;  পূব্– ব্লক ‘ এ’ ;  পচচিম– ফ্্যোট 
নং ‘ চি’ । সম্চত্তর বেত্োচধকোরী: চমঃ সুমন্ত সোহো, চপিো– প্র�োি মোখন ি্রে 
সোহো এবং চমদসস পচল সোহো িন্দ, বেোমী– সুমন্ত সোহো।

ক)  ২৫. ০৮. ২০২২

খ)  ১৮. ১১. ২০২২

গ)  ₹১২,৯১,২৯৪. ০০
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৭ ক)  সকোডাঙ্গা ব্াঞ্চ
খ)  সমসাস্ণ সগালদার ইবঞ্বনোবরং ওোক্ণ, 
ছপ্রোঃ– েীন মহমিে ছেোলেোর, চপিো– 
মুচজবর ছেোলেোর, গ্োম– ছেোসোইপুর 
( ছক�োিোগেো) , ছপোঃঅঃ– ছখড়ু�ো িোঁেপুর, 
থোনো– ছেেগেো, ছজলো– উত্তর ২৪ পরেনো, 
চপন– ৭৪৩৪২৩

জাবমনদার–িন্ধকদাতা: 
দীন মহম্মদ সগালদার, চপিো– 
মুচজবর ছেোলেোর, গ্োম– ছেোসোইপুর 
( ছক�োিোগেো) , ছপোঃঅঃ– ছখড়ু�ো িোঁেপুর, 
থোনো– ছেেগেো, ছজলো– উত্তর ২৪ পরেনো, 
চপন– ৭৪৩৪২৩

উপচরচস্ি কোঠোদমো সদমি প্রো� ০৩. ৭৫ ছিচসদমল ( িিক)  জচমর অপচরহো�্ 
সমগ্ পচরমোণ �োর চস্চি ও চববরণ: থোনো– ছেেগেো, ছমৌজো– ছক�োিোগেো, হোল 
ছিৌচজ নং ১১, ছজ এল নং ৮৩, এল আর খচি�োন নং ১৭৭৬ ও ১৭৭৫, জচমর 
পচরমোপ ১. ৫০ ছিচসদমল ( িিক) , �োর মদধ্য ০. ৫০ ছিচসদমল ( িিক)  জচমর 
আর এস/  এল আর েোে নং ১৭৩১ এবং ১. ০০ ছিচসদমল ( িিক)  জচমর আর 
এস/  এল আর েোে নং ১৭৩২, থোনো– ছেেগেো, ছজলো– উত্তর ২৪ পরেনো, 
এচিএসআর– ছেেগেো–ছি বই নং I, চসচি ভচলউম নং ২, পৃষ্ো নং ৫০০ 
ছথদক ৫১৩–ছি নচথভুক্ত ২০১২ সোদলর েচলল নং ০০৪১১;  এবং ১. ৫০ 
ছিচসদমল ( িিক) , �োর মদধ্য ০. ৫০ ছিচসদমল ( িিক)  জচমর েোে নং ১৭৩১ 
এবং ১. ০০ ছিচসদমল ( িিক)  জচমর েোে নং ১৭৩২, থোনো– ছেেগেো, ছজলো– 
উত্তর ২৪ পরেনো, এচিএসআর– ছেেগেো–ছি বই নং I, চসচি ভচলউম নং 
১, পৃষ্ো নং ৪০৪৪ ছথদক ৪০৬২–ছি নচথভুক্ত ২০১১ সোদলর েচলল নং 
০০৩২৪;  এবং ছমোট ০. ৭৫ ছিচসদমল ( িিক) , �োর মদধ্য ০. ২৫ ছিচসদমল 
( িিক)  জচমর আর এস/  এল আর েোে নং ১৭৩১ এবং ০. ৫০ ছিচসদমল 
( িিক)  জচমর আর এস/  এল আর েোে নং ১৭৩২, থোনো– ছেেগেো, ছজলো– 
উত্তর ২৪ পরেনো, এচিএসআর– ছেেগেো–ছি বই নং I, চসচি ভচলউম নং 
১২, পৃষ্ো নং ২২৩৬ ছথদক ২২৪৭–ছি নচথভুক্ত ২০১৩ সোদলর েচলল নং 
০৪২২৫১। েচলল নং ০০৪১১/ ২০১২ সংবচলি জচমর ছিৌহচদি:  উত্তর– 
ছেেগেো হোদড়ো�ো ছরোি;  েচক্ণ– চজ�োর এবং রচিক আচলর কমন প্যোদসজ;  
পূব–্ কমন রোস্তো;  পচচিম– আবদুল সোমোে। সম্চত্তর বেত্োচধকোরী: েীন 
মহমিে ছেোলেোর, চপিো– মুচজবর ছেোলেোর। েচলল নং ০০৩২৪ সংবচলি 
জচমর ছিৌহচদি:  উত্তর– ছেেগেো হোদড়ো�ো ছরোি;  েচক্ণ– হোচিজ;  পূব্– কমন 
রোস্তো;  পচচিম– কুরবোন আচল। সম্চত্তর বেত্োচধকোরী: েীন মহমিে ছেোলেোর, 
চপিো– মুচজবর ছেোলেোর।  েচলল নং ০৪২২৫ সংবচলি জচমর ছিৌহচদি:  
উত্তর– ছেেগেো হোদড়ো�ো ছরোি;  েচক্ণ– েচলল নং ০০৩২৪/ ১১ অনু�ো�ী েীন 
মহমিে ছেোলেোর;  পবূ্– কমন রোস্তো;  পচচিম– আবদুস সোমোে। সম্চত্তর 
বেত্োচধকোরী: েীন মহমিে ছেোলেোর, চপিো– মচুজবর ছেোলেোর।
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তাবরখ:  ২০. ১১. ২০২২    অনুভমাবদত আবধকাবরক 
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