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May 26, 2022 

 
The Manager, 
Listing Department, 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, C‐1, 
Block G, Bandra – Kurla Complex, 
Bandra (East), 
Mumbai – 400 051 
 
Symbol: SAREGAMA  

 
The Listing Department 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai – 400 001 
 
 
 
Scrip Code : 532163 

 
 

 

Dear Sir(s)/ Madam, 

 

Sub:  Intimation of Newspaper advertisement on Notice of transfer of equity shares of the Company 

to Investor Education and Protection Fund (IEPF)  

 

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 

and Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made thereunder, please find 

enclosed copies of newspaper advertisement of the Notice to the shareholders with respect to transfer 

of equity shares of the Company to IEPF published today in the following newspapers: 

1. Financial Express 

2. Aajkaal 
 

Kindly take the same on record. 

 

Thanking You, 

 

Yours Faithfully, 

For SAREGAMA INDIA LIMITED 

 

 
 

Kamana Goenka 
Company Secretary 
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ম�ৌতে েণ্ডল
পাথরপ্রততো, ২৫ মে

দুজনের ক�োেও রনতের সম্প�্ক কেই। 
ক�ন্তু বয়নস ক�োট �োেোইলোলন� সুস্থ 
�রনে কেনজর এ�টি ক�ডকে দোে �রনে 
কি�িো হেকে আশরোফ। আশরফ আকলর 
দোে �রো এ�টি ক�ডকে কিনয় ধীনর 
ধীনর সুস্থ হনয় উঠন�ে �োেোইলোল সোহু। 
দু জনেরই বোকি দকষিণ ২৪ িরগেোর 
সুন্দরবনের প্রে্যন্ত িোথরপ্রকেমোনে। 

বয়নস ব�র বোনরোর বি আশরফ 
আকলন� দোদো বনল ডোন�ে �োেোইলোল। 
�োেোইলোনলর সত্তনরোর্্ক মো রোজলক্ষী 
সোহুন� মো বনল ডোন�ে আশরোফ। এই 
ভ্োেৃনবের অেে্য েকজর আজ ঘুরন� 
প্রে্যন্ত িোথরপ্রকেমোর ঘনর- ঘনর।

ব�র সোেোন্নর আশরফ আকল 
থোন�ে িোথরপ্রকেমোর এল প্লনটর 
উনিন্দ্রেগনর। চোষবোস �নরই 
কদে �োনট েোঁর। িোঁচ ক�নলর বোবো 
আশরোফ। ক�নলরো স�নলই প্রকেকঠিে। 

গ্োনমর সু্নল ক�োেক্রনম ব�র দুনয়� 
কগনয়ক�নলে। অষিরজ্োেটোও ঠি�ঠো� 
হয়কে। েনব খুব সোদোকসনধ ও উদোর 

মনের আশরফ। ব�র দনশ� আনগ 
 জকম সংক্রোন্ত এ�টি �োনজ ব্লন�র সদর 
রোমগঙ্ো যোে আশরফ। েখেই আলোি 

হয় �োেোইলোনলর সনঙ্। �োেোইলোল 
রোমগঙ্োনে থোন�ে। বৃদ্ো মো, স্তী 
ও ব�র আনটন�র ক�নলন� কেনয় 
েোঁর সংসোর। হোই সু্নলর গকডি িোর 
হেকে কেকে। িঞ্োনয়নের ঠি�োদোকর 
�নরে। দুজনের আলোনির ির 
কথন�ই সম্প�্ক িোকরবোকর� স্তনর 
কিৌঁ�য়। েদী কিকরনয় ব্ল� সদনর �োনজ 
এনল �োেোইলোনলর বোকিনে কযনেে 
আশরফ। �োেোইলোনলর মো রোজলক্ষীন� 
আশরফ মো বনল ডো�নে শুরু �নরে। 
ধনম্কর কবিোজোল মুন� কগনয় সম্পন�্কর 
বোঁধে তেকর হয়। 

গে চোর ব�র আনগ হঠোৎ অসুস্থ 
হনয় িনিে �োেোইলোল। কচক�ৎস�রো 
জোেোে, দুটি ক�ডকে অন�নজো হনয় 
কগন�। বোঁচোনে কগনল এ�টি ক�ডকে 
প্রকেস্থোিে �রনে হনব। দকষিণ ভোরনের 
এ�টি হোসিোেোনল যোে ক�ডকে 
প্রকেস্থোিনের জে্য। ক�ন্তু দোলোলনদর 
খপ্পনর িনি ব্যথ্ক হে। এই সময় আশরফ 
কেনজ কথন�ই �োেোইলোলন� ক�ডকে 

কদনবে বনল জোেোে। �োরণ দু জনের 
রনতের গ্রুি এ িকজটিভ। আশরনফর 
এই কসদ্োনন্ত িকরবোনরর কলো�জে প্রথনম 
ক��ুটো কেমরোকজ ক�নলে। ক�ন্তু কেকে 
েোঁনদর কবোঝোনে সমথ্ক হে। কশষনমশ 
গে মোনসর ২১ েোকরনখ �ল�োেোর 
বোইিোনস এ�টি কবসর�োকর হোসিোেোনল 
আশরনফর দোে �রো ক�ডকে প্রকেস্থোিে 
হয় �োেোইলোনলর শরীনর। দুজনেই 
এখে সুস্থ। আশরফ বোকি কফনর 
এনসন�ে। �োেোইলোল �ল�োেোয় 
আন�ে। একদে �োেোইলোল জোেোে, 
‘ েেুে �নর জীবে কিনয়ক�। ক�োেও কদে 
আশরফ দোদোর ঋণ কশোধ �রনে িোরব 
েো। রনতের সম্প�্ক, ধম্ক সবক��ু েয়। 
উকে আজীবে শ্রদ্োর আসনে থো�নবে। 
আমোর িকরবোরও �ৃেজ্।’  েনব আশরফ 
কবষয়টি কেনয় খুবই কেকল্কপ্ত। শুধু বলন�ে,  
‘ ওঁর িকরবোরটো কভনস কযনে বনসক�ল। 
ওঁর মোন� আকমও মো ডোক�। ভোইনয়র 
জে্য সোমোে্য ক��ু �নরক�। ও সুস্থ থোকু�, 
এটোই কদখনে চোই।’ 

আশরফ আতল, কানাইলাল সাহু। ছতব:  প্রততববদক

 আশরবফর তকডতনবত জীবন তফবর মপবলন কানাই

  চলতত সপ্াবহই 
ববকয়া মবতন
চলতত সপ্াবহই ববকয়া মবতন 
মপবয় যাবছেন হাওড়া  পরুতন�বের 
৪১৯ জন শ্রতেক। �ত তডবসম্বর োস 
মথবক তাবঁদর মবতন ববকয়া তছল। 
সেবায়েন্তী অরূপ রায় ও পরুেন্তী 
তফরহাদ হাতকবের উবদযাব� তাবঁদর 
কাবজর চুততির পনুন্নবীকরণ হয়। 
এরপর তাবঁদর ববকয়া মবতনও 
তেটিবয় তদবছে হাওড়া পরুতন�ে। 
হাওড়ার পরু কতেশনার ধবল জজন 
জানান, ‘তডবসম্বর োস মথবকই 
ববকয়া মবতন ধাবপ ধাবপ পবুরা 
তেটিবয় মদওয়া হবব। চলতত সপ্াবহই 
প্রথে ধাবপর মবতন পাববন তারঁা।’

 অজু্নন সংবতধ্নত
বযারাকপুবরর সাংসদ অজু্নন তসংবক 
বুধবার সংবধ্ননা মদয় ভাটপাড়া 
পুরসভা। মবশ কবয়ক বছর পর 
এতদন সাংসদ অজু্নন তসং ভাটপাড়া 
পুরসভায় যান। তাঁবক সংবতধ্নত 
কবরন ভাটপাড়া পুরসভার 
মচয়ারেযান মরবা রাহা–সহ 
তৃণেূবলর কাউতসিলররা। অজু্নন 
জানান, একসেবয় এই পুরসভার 
মচয়ারেযান তছবলন তততন। মসইসেয় 
তনয়তেত আসবতন এখাবন।

 মজবল ববসই
দেদে মজবল ববসই বযারাকপুবরর 
নােী তবতরয়াতনর মদাকাবন গুতল 
চালাবনার ছক কবেতছল সতুজত রায় 
নাবে এক দুষ্ৃতী। তদবতে পুতলশ 
জানবত মপবরবছ ওই তবতরয়াতনর 
মদাকাবনর োতলক বাতপ দাবসর 
কাবছ তদন দবশক আব� মতালা চায় 
সুতজত। মসই টাকা তদবত অস্ীকার 
করাবতই সুতজবতর তনবদ্নবশ তার 
অনু�ােীরা গুতল চালায়। মদাকান 
োতলক বাতপ দাবসর মোবাইবলর সূত্র 
ধবরই সুতজবতর সন্ান পায় পুতলশ।

তবজয়প্রকাশ দাস

অেলোইে িদ্কেনে িরীষিো কেওয়োর কসদ্োন্ত কঘোষণো �রল 
বধ্কমোে কবশ্বকবদ্যোলয়। বৃহস্পকেবোর কবজ্কপ্ত জোকর �রো হনব। 
বধ্কমোে কবশ্বকবদ্যোলনয় অফলোইে েয়, অেলোইে িদ্কেনে 
িরীষিো কেওয়োর আনবদে জোকেনয় কবশ �নয়�কদে ধনরই 
লোগোেোর দোকব জোকেনয় আসক�ল েৃণমূল �োত্র িকরষনদর বধ্কমোে 
কজলো �কমটি। ১৭ কম �োত্র সংগঠনের িষি কথন� অেলোইনে 
িরীষিোর দোকব কেনয় কবশ্বকবদ্যোলনয়র উিোচোনয্কর �োন� এ�টি 
দোকবিত্রও কিশ �রো হনয়ক�ল।

কফর একদে বধ্কমোে কবশ্বকবদ্যোলনয়র অধীে কবকভন্ন �নলনজর 
িিুয়োরো এ�কত্রে হনয় বধ্কমোে কবশ্বকবদ্যোলনয়র প্রশোসকে� ভবনের 
সোমনে েুমলু কবনষিোভ কদকখনয় অেলোইনে িরীষিো কেওয়োর দোকব 
জোেোয়। কসই দোকবমনেো একদে বধ্কমোে কবশ্বকবদ্যোলনয়র কবকভন্ন 
�নলনজর অধ্যষিনদর কেনয় উিোচোয্ক কেমোইচন্দ্র সোহো আনলোচেোয় 
বনসে। কসখোে কথন�ই কসদ্োন্ত কেওয়ো হয় অেলোইনে িরীষিো 
কেওয়োর। েৃণমলূ �োত্র িকরষনদর সভোিকে কমোঃ সোদ্োম কহোনসে 
জোেোে, আনলোচেো কশনষ উিোচোয্ক কেমোইচন্দ্র সোহো জোকেনয়ন�ে, 
সমস্ত �নলনজর অধ্যষি এবং অধ্যোি�রো অেলোইে িদ্কেনে 
িরীষিো কেওয়োর জে্য মেোমে জোকেনয়ন�ে।

অেলোইনে িরীষিো হনব বধ্কমোনে

আেরা, তপএনতব হাউতজং তফনাসি তলতেবটড ( এখাবন এর পবর ‘ তপএনতবএইচএফএল’  তহবসবব উতলিতখত), তসতকউতরটাইবজশন অযান্ড তরকনস্টাকশন অফ তফনাতসিয়াল অযাবসটস অযান্ড 
এনবফাস্নবেন্ট অফ তসতকউতরটি ইন্টাবরস্ট অযাক্ট, ২০০২  ( এখাবন এর পবর ‘ উতি অযাক্ট’  তহবসবব উতলিতখত) – এর চযাপটার–III  – এর ১৩( ২)  ধারাধীবন ৭, তকড তস্টট, কাঙ্াতরয়া েযানসন, 
ম্ার নং ৫, কলকাতা–৭০০০১৬ ঠিকানাতথিত আোবদর কলকাতা ব্াঞ্চ অতফস দ্ারা দাতব তবজ্ঞতপ্ জাতর কবরতছলাে। ওই দোকব কবজ্কপ্ত আমোনদর অেুনমোকদে আকধ�োকরন�র মোধ্যনম 
কেম্নকলকখে স�ল ঋণগ্হীেোগণ/  সহ–ঋণগ্হীেোগণ/  জোকমেদোরগণ– এর প্রকে জোকর �রো হনয়ক�ল �োরণ ক�কস্ত/ সুদ প্রদোে েো �রোর জে্য ভোরেীয় করজোভ্ক ব্যোঙ্ক/  ে্যোশেোল হোউকজং ব্যোঙ্ক–এর 
কেনদ্ককশ�ো কমোেোনব� আিেোনদর অ্যো�োউন্টগুকল অেুৎিোদ� িকরসম্পদ ( এেকিএ)  কহনসনব কশ্রকণবদ্ হনয়ন�। ঋনণর আসল ও সুদ ইে্যোকদর ক�কস্ত প্রদোে েো �রোর �োরনণ আিেোনদর 
কখলোকি হওয়োর কবষয়গুকল ওই দোকব কবজ্কপ্তগুকলনে উনলেখ �রো হনয়ক�ল। িোশোিোকশ, আমোনদর এমে কবশ্বোস �রোর যনথষ্ট �োরণ রনয়ন� কয, আিেোরো ওই দোকব কবজ্কপ্তগুকলর িকরনষবো 
গ্হণ �রো একিনয় যোনছেে এবং এই �োরনণ এই দোকব কবজ্কপ্তটি সংবোদিনত্র প্র�োশ �রো হল যো উতে অ্যোনটের ১৩( ২)  ধোরো কমোেোনব�ও প্রনয়োজেীয়। এেদ্দোরো েীনচ কলখো আিেোনদর 
স�লন� এই দোকব কবজ্কপ্ত প্র�োনশর েোকরখ কথন� ৬০ কদনের মনধ্য েীনচ আিেোনদর েোনমর িোনশ উকলেকখে বন�য়ো অথ্কোঙ্ক আজ িয্কন্ত বন�য়ো সুদ ও চোজ্ক সনমে অে্যোে্য অথ্কোঙ্ক ( যোর 
মনধ্য িিনব বন�য়ো িুনরোিুকর আদোয় কদওয়োর েোকরখ িয্কন্ত প্রনদয় যোবেীয় অথ্কোঙ্ক)  কিএেকবএইচএফএল– ক� িকরনশোধ �রোর জে্য আহ্োে জোেোনেো হনছে, কযমেটো �রনে আিেোরো 
ব্যথ্ক হনল কেম্নকলকখে ঋণগ্হীেোনদর/  জোকমেদোরনদর জোকমেযুতে িকরসম্পদগুকলর দখল কেওয়ো সহ এ� বো এ�োকধ� জোকমেযুতে িকরসম্পনদর কবরুনদ্ উতে অ্যোনটের ১৩( ৪)  কমোেোনব� 
প্রনযোজ্য সমুদোয় বো কয ক�োেও দর�োকর আইকে িদনষিি কিএেকবএইচএফএল কেনব। কসক�উকরটোইনজশে অ্যোন্ড কর�েস্টো�শে অফ কফেোকসিয়োল অ্যোনসটস অ্যোন্ড এেনফোস্কনমন্ট অফ 
কসক�উকরটি ইন্টোনরস্ট অ্যোটে, ২০০২– এর ১৩ েং ধোরোর ( ৮)  েং উিধোরোর সংস্থোেগুকলর প্রকেও আিেোনদর দৃকষ্ট আ�ষ্কণ �রো হনছে কযখোনে দরিত্র আমন্ত্রণ, জেসোধোরনণর �ো� কথন� 
দরপ্রস্তোব আমন্ত্রণ বো ব্যকতেগে চুকতের মোধ্যনম আিেোনদর স্ববেোধীে জোকমেযতুে িকরসম্পদগুকল প্র�োশ্য কেলোনম কবকক্র �রো সংক্রোন্ত কবক্রয় কবজ্কপ্ত প্র�োনশর আনগ আিেোনদর েরনফ বন�য়ো 
রোখো যোবেীয় অথ্কোঙ্ক এবং েৎসহ কিএেকব এইচএফএল–এর েরনফ �রো বো �রো হনে িোনর এমে যোবেীয় খরচোিোকে, মোসুল ও চোজ্ক ইে্যোকদ সনমে িুনরোিুকর আদোয় কদনে/ িকরনশোধ 
�রনে িোনরে। এর পাশাপাতশ উতি অযাবক্টর ১৩( ১৩)  ধারা মোতাববক নীবচ মলখা জাতেনযুতি পতরসম্পদগুতল তবতরি, তলজ বা অনয মকানও উপাবয় হস্াতের করা মথবক আপনাবদর 
তবরত থাকবত বলা হবছে।

রিে 
নং

মলান
অযাকাউন্ট

নম্বর

ঋণগ্রহীতা/ 
সহ–ঋণগ্রহীতার
নাে ও ঠিকানা

জাতেনদাবরর 
নাে ও ঠিকানা বন্ক রাখা সম্পততির তববরণ

দাতব তবজ্ঞতপ্র 
তাতরখ এবং 

এনতপএর তাতরখ

দাতব তবজ্ঞতপ্র তাতরবখ 
ববকয়া অথ্নাঙ্

১ NHL/KOL / 
1120/ 833546  

এবং
NHL/SKOL 

/ 1217/ 
469193 

ব্াঞ্চ অতফস:  
কলকাতা

তনউ তহন্দ তসল্ক হাউস প্রাইবভট 
তলতেবটড, তববনাদ কুোর 
আ�রওয়াল, সুবরশ কুোর 
আ�রওয়াল, অবশাক কুোর 
আ�রওয়াল ( এইচইউএফ) , সবুরশ 
কুোর আ�রওয়াল ( এইচইউএফ) , 
তনে্নলা মদবী আ�রওয়াল, সুনীতা 
মদবী আ�রওয়াল, আতদতয 
আ�রওয়াল, আতশকা শাতড়জ 
তলতেবটড, ১১১/ এ, ক্োর েং ২, 
শ্রী টোওয়োর, িো�্ক কস্টট, কলকাতা–
৭০০০১৬
তবকল্প ঠিকানা:  ইউকেট েং ২০১, 
২০২, ২০৩, ক্োর েং ২, ১১১/ এ, 
িো�্ক কস্টট, থোেো– িো�্ক কস্টট, 
কলকাতা–৭০০০১৬

উপলব্ধ নয় কেম্নকস্থে সোমোে্য �মনবকশ প্রোয় ৭ �োঠো ১ �টো� জকম, 
বসেবোটি ও কপ্রকমনসস সহ উিকরকেকম্কে কবক্ডংনয়র 
সমোেুিোকে� অংশ িকরমোণ সনমে উতে কবক্ডংনয়র 
ক্োর েং ২ কে ( সোমনের অংনশ, দকষিণ–িূব্ক িোনশ্ব্ক)  প্রোয় 
১০৪২ বগ্কফুট মোনির ইউকেট েং ২০২, ক্োর েং ২ কে 
( সোমনের অংনশ, দকষিণ–িকচিম িোনশ্ব্ক)  প্রোয় ৭১৪ বগ্কফুট 
�ভোড্ক একরয়োযুতে ইউকেট েং ২০৩ এবং ক্োর েং ২ কে 
( কি�নের অংনশ, উত্তর িোনশ্ব্ক)  প্রোয় ১১১৫ বগ্কফুট �ভোড্ক 
একরয়োযুতে ইউকেট েং ২০১ এর অিকরহোয্ক সমগ্ িকরমোণ 
যোর কস্থকে ও কববরণ: কমউকেকসি্যোল কপ্রকমনসস েং ১১১এ, 
িো�্ক কস্টট, কহোক্ডং েং ১৬, ব্ল� েং ১০, থোেো– িো�্ক কস্টট, 
ওয়োড্ক েং ৬১ ।
মচৌহতদি:  উতির– কপ্রকমনসস েং ১১১, িো�্ক কস্টট, �ল�োেো;  
দতষিণ– িো�্ক কস্টট;  পূব্ন– কপ্রকমনসস েং ১১৩, িো�্ক কস্টট, 
�ল�োেো;  পতচিে– কপ্রকমনসস েং ১১১, িো�্ক কস্টট, 
�ল�োেো।

১৬. ০৫. ২০২২ 
এবং 

১২. ০৫. ২০২২

₹ ৬,২৫,৮৫,০২৯. ৮৫ 
১৬. ০৫. ২০২২
অনুযায়ী ববকয়া

২ HOU/KOL / 
1117/456559

ব্াঞ্চ অতফস:  
কলকাতা 

তেঃ রতন কুোর েুখাতজ্ন, তেবসস 
বণ্নাতল েুখাতজ্ন, ব্ল� ‘ কস’ , ক্োর েং 
২, অমরদীি হোউকজং এনস্টট, বুদ্ 
করোড, আসানবসাল–৭১৩৩০১
তবকল্প ঠিকানা:  ্্যোট েং 
৪কস, ক্োর েং ৪, কজ্যোকেষ 
টোওয়োর, বুদ্ কভনলজ করোড, 
আসানবসাল–৭১৩৩০১

উপলব্ধ নয় ‘  কজ্যোকেষ টোওয়োর’  েোনম িকরকচে ও কচকনিে �য়েলো 
কবক্ডংনয়র ৪ েং ক্োনর ৪কস েম্বরযতুে সম্পূণ্ক আবোকস� 
ইউকেনটর অিকরহোয্ক সমগ্ িকরমোণ যোর কস্থকে ও কববরণ: 
বুদ্ কভনলজ করোড, আসোেনসোল, সুিোর কবল্ট আি একরয়ো 
৮০০ ( আটনশো)  বগ্কফুট ( �ভোড্ক একরয়ো ৬১৬ বগ্কফুট) , এনে 
অন্তভু্কতে দুটি কবডরুম, এ�টি ড্রকয়ং �োম ডোইকেং রুম, এ�টি 
ক�নচে, এ�টি ব্যোল�কে ও দুটি টয়নলট/ বোথরুম, েৎসহ 
কবক্ডংনয়র কবসনমন্ট ক্োনর এ�টি টু–হুইলোর রোখোর 
উিনযোগী ২১ বগ্কফুট মোনির এ�টি িোক�্কং কস্পস, েৎসহ 
উতে বহুেল কবক্ডংনয়র ( কব+ কজ+ ৪ েলকবকশষ্ট) কেম্নকস্থে 
সোমোে্য �মনবকশ প্রোয় ০৫ ( িোঁচ)  �োঠো বো সোমোে্য ০৮ 
কডকসনমলএর সমেুল জকমর অকবভতে সমোেুিোকে� অংশ 
িকরমোণ, কজলো– বধ্কমোে ( বে্কমোনে িকচিম বধ্কমোে) , থোেো– 
আসোেনসোল ( সোউথ) , কচৌক� এবং অ্যোকডশেোল কডকস্টটে 
সোব করকজকস্ট অকফস– আসোেনসোল, কমৌজো– আসোেনসোল 
কমউকেকসি্যোকলটি, কজ এল েং ২০, আসোেনসোল িুরকেগনমর 
০৮ েং ( েেুে েং ৪৭)  ওয়োনড্কর এলো�োধীে, কহোক্ডং েং 
৪২( ২৭৬) , বোস্তু জকমর আর এস প্লট েং ৪৪৮২, আর এস 
খকেয়োে েং ১১৯২২।
মচৌহতদি:  উতির– কমনসস ফোে্কোনন্ডনজর সম্পকত্ত;  দতষিণ– 
কমঃ মোইকের সম্পকত্ত;  পূব্ন– কদবদোস প্রসোনদর সম্পকত্ত;  
পতচিে– ২৫ ফুট চওিো বুদ্ কভনলজ করোড।

১৬. ০৫. ২০২২ 
এবং 

১২. ০৫. ২০২২

₹  ২৬,৭৯ ,১০৭. ৭৩
১৬. ০৫. ২০২২
অনুযায়ী ববকয়া

৩ HOU/KOL / 
0517/388580

ব্াঞ্চ অতফস:  
কলকাতা

তেবসস রূপাতল দতি, ১১কব, রবীন্দ্র 
েগর, ডোেলি, কলকাতা– 
৭০০১০৮
তবকল্প ঠিকানা:  কপ্রকমনসস েং 
৭৬/ ১, অনশো�গি, ্্যোট েং কড৩, 
ক্োর েং ৩, থোেো– বরোেগর, 
ওয়োড্ক েং ২, কলকাতা–৭০০১০৮

তেঃ তহোতরি 
মশখর 

জানা, ৪, 
রবীন্দ্র ন�র, 
বরান�র, 

কলকাতা– 
৭০০১০৮

কেনম্নোতে সোমোে্য �মনবকশ ২ �োঠো ১২ �টো� ৩২ বগ্কফুট 
মোনির জকমনে কেকম্কে কবক্ডংনয়র ৩ েং ক্োনর উত্তর–িূব্ক 
িোনশ্ব্ক ৪০০ বগ্কফুট মোনির ্্যোট েং কজ–৩ এর অিকরহোয্ক 
সমগ্ িকরমোণ যোর কস্থকে ও কববরণ: কমৌজো– বেহুগকল, কজ 
এল েং ৬, আর এস েং ৫, কেৌকজ েং ৩০২৭, খকেয়োে 
েং ৯৯, দোগ েং ১০৪, কপ্রকমনসস েং ৭৬/ ১, অনশো�গি, 
কলকাতা–৭০০০৩৫, বত্নোবন কলকাতা–৭০০১০৮, 
মহাত্ডং নং ৯৫, থানা– বরান�র, মজলা– উতির ২৪ 
পর�না, ওয়াড্ন নং ১৯, বরান�র পুরসভা ।
মচৌহতদি:  উতির– কপ্রকমনসস েং ৮২ ও ৮৪, অনশো�গি;  
দতষিণ– িুরসভোর রোস্তো;  পূব্ন– সুনখন্দ্রচন্দ্র িোল ও অে্যনদর 
বোকি;  পতচিে– কপ্রকমনসস েং ৮০, অনশো�গি।

১৬. ০৫. ২০২২ 
এবং 

১২. ০৫. ২০২২

₹ ১০,৬৩,৯৫১. ৫২
 ১৬. ০৫. ২০২২
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৪ HOU/KOL / 
0920/816925 

ব্াঞ্চ অতফস:  
কলকাতা

তেঃ সহবদব বা�, তেবসস সাধনা 
বা�, কেিোলগঞ্জ, কচয়োকর, 
কেিোলগঞ্জ, দকষিণ ২৪ িরগেো, 
তপন– ৭০০১০৩
তবকল্প ঠিকানা:  কহোক্ডং েং ২৬৬, 
ধম্কেলো কলে, রোজিুর কসোেোরিুর 
িুরসভো, কলকাতা– ৭০০১৫১

উপলব্ধ নয় উিকরকস্থে �োঠোনমো সনমে সোমোে্য �মনবকশ ২ �োঠো ১৩ 
�টো� ১২ বগ্কফুট জকমর অিকরহোয্ক সমগ্ িকরমোণ যোর কস্থকে 
ও কববরণ:  কমৌজো– জগদ্ল, কজ এল েং ৭১, িরগেো– 
মোগুরো, আর এস েং ২৩২, কেৌকজ েং ৪৭, ৪৯, ৬৩, ৬৪, 
৬৮, আর এস খকেয়োে েং ৬৪৭, এল আর খকেয়োে েং ৭১, 
৬৫২, ১০০৭, িরবেতীনে ৪০৮৪, আর এস দোগ েং ১১০০, 
এল আর দোগ েং ১২৮৩, রোজিুর কসোেোরিুর িুরসভোর 
এলো�োধীে, ওয়োড্ক েং ২৩, বে্কমোনে ২৫ েং ওয়োড্ক, কহোক্ডং 
েং ২৬৬, ধম্কেলো কলে, বে্কমোনে �োলীনমোহে রোয়নচৌধুকর 
করোড ( জগদ্ল) , থোেো এবং একডএসআরও– কসোেোরিুর, 
কলকাতা–৭০০০৫১, মজলা– দতষিণ ২৪ পর�না।
মচৌহতদি:  উতির– ১২ ফুট চওিো �মে ি্যোনসজ;  দতষিণ– 
আর এস দোগ েং ১১০০;  পবূ্ন– আর এস দোগ েং ১১০০;  
পতচিে– ১২ ফুট চওিো �মে ি্যোনসজ।

 ১৯. ০৫. ২০২২ 
এবং 

৩১. ১২. ২০২১

₹১৪,৪৩,৯৭৬. ১১ 
১৬. ০৫. ২০২২
অনুযায়ী ববকয়া

৫ 0028666 
0000675 

ব্াঞ্চ অতফস:  
কলকাতা

তেঃ কাতত্নক ভট্াচায্ন, তেবসস 
জয়শ্রী ভট্াচায্ন, িঞ্েন্ত্র হোউকজং 
�মনপ্লক্স, ্্যোট েং ২, ক্োর েং ২, 
ব্ল� ‘ এ’ , টোক� করোড, কলকাতা– 
৭০০১২৪
তবকল্প ঠিকানা:  ্্যোট েং এ–৭, 
কবশ্ববনু্ কেরোলো অ্যোিোট্কনমন্ট, 
কবনব�োেন্দ িলেী, টোক� করোড, 
বোরোসে, কলকাতা– ৭০০১২৪

 উপলব্ধ নয় দুটি কবডরুম, এ�টি ডোইকেং েথো ড্রকয়ং রুম, এ�টি ক�নচে, 
দুটি টয়নলট ও এ�টি ব্যোল�কে কেনয় গঠিে সোমোে্য �মনবকশ 
৭৯০ বগ্কফুট �ভোড্ক একরয়ো বো সোমোে্য �মনবকশ ৯৪৯ বগ্কফুট 
সুিোর কবল্ট আি একরয়োযতুে স্বয়ংসম্পূণ্ক ্্যোট েং এ–৭ এর 
অিকরহোয্ক সমগ্ িকরমোণ যোর কস্থকে ও কববরণ: ক্োর েং ৪, 
কি�নের অংনশ, কহোক্ডং েং ৩১৯ , স্বোমী কবনব�োেন্দ করোড, 
েৎসহ কবক্ডংনয়র কেম্নকস্থে সোমোে্য �মনবকশ ০৬ শে� 
বো ০৩ ( কেে)  �োঠো ১০ ( দশ)  �টো� ৪ ( চোর)  বগ্কফুনটর 
সমেুল জকম এবং এর উিকরকস্থে িোঁচেলো কবক্ডংনয়র ( যোর 
মনধ্য কবকভন্ন স্বয়ংসম্পূণ্ক ্্যোট, গ্যোরোজ, কদো�োে ও অে্যোে্য 
ইউকেট রনয়ন� এবং কবক্ডংটির েোম ‘ কবশ্ববনু্ কেরোলো’ )  
অকবভতে সমোেুিোকে� অংশ িকরমোণ ও স্বোথ্ক কভোগদখনলর 
সমোেোকধ�োর, আর এস দোগ েং ৩২১, এল আর দোগ 
েং ৩২১/ ১৬৬৩, আর এস খকেয়োে েং ১৪১, কহোক্ডং 
েং ৩১৯, স্বোমী কবনব�োেন্দ করোড, বোরোসে িুরসভোর 
এলো�োধীে, থোেো– বোরোসে, িরগেো– আনেোয়োরিুর, 
কমৌজো– বোরোসে, কজ এল  ৭৯, আর এস েং ২৬১, কেৌকজ 
েং ১৪৬, মজলা– উতির ২৪ পর�না।
মচৌহতদি:  উতির– টোক� করোড;  দতষিণ– কহোক্ডং েং ৩২১, 
স্বোমী কবনব�োেন্দ করোড;  পূব্ন– কগৌেম মডিনলর বোকি;  
পতচিে– গঙ্ো বসো� এবং উনিন্দ্রেোথ বসোন�র বোকি।

১৬. ০৫. ২০২২ 
এবং 

৩১. ১২. ২০২১

₹৫,০৭,৪৩৩. ৫১ 
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থিান:  কলকাতা; তাতরখ:  ২৫. ০৫. ২০২২   অনুবোতদত আতধকাতরক, তপএনতব হাউতজং তফনাসি তলতেবটড   

মরতজস্টাড্ন অতফস:  ম্ার নং ৯, অতেরীষি ভবন,
২২, মক তজ ো�্ন, নয়া তদতলি–১১০০০১;  মফান:  ০১১ ২৩৩৫৭১৭১,

২৩৩৫৭১৭২, ২৩৭০৫৪১৪;  ওবয়বসাইট:  www.pnbhousing.com  
ব্াবঞ্চর ঠিকানা: ৭, তকড তস্টট, কাঙ্াতরয়া েযানসন, ম্ার নং ৫, কলকাতা–৭০০০১৬; 
মফান:  ০৩৩–৬৬০৮ ৬৭০১ মথবক ৭৯৯;  ই–মেল:  kolkata@pnbhousing.com 

 হাল তাতরখ পয্নতে সংবশাধনী সবেত তসতকউতরটি ইন্টাবরস্ট ( এনবফাস্নবেন্ট)  রুলস, ২০০২– এর রুল ৩( ১)  সহ পঠনীয় তসতকউতরটাইবজশন অযান্ড 
তরকনস্টাকশন অফ তফনাতসিয়াল অযাবসটস অযান্ড এনবফাস্নবেন্ট অফ তসতকউতরটি ইন্টাবরস্ট অযাক্ট, ২০০২– এর চযাপটার– III – এর ১৩( ২)  ধারাধীবন মনাটিস

  সাবর�াো ইতন্ডয়া তলতেবটড
CIN :  L22213WB1946PLC014346  

করকজস্টোড্ক অকফস:  ৩৩, যনশোর করোড, দমদম, �ল�োেো–৭০০০২৮
কফোে:  ০৩৩–২৫৫১ ২৯৮৪/ ৪৭৭৩;  ই–কমল:  co.sec@saregama.com

ওনয়বসোইট:  www.saregama.com  

ইনবভস্টর এডুবকশন অযান্ড মপ্রাবটকশন ফান্ড অথতরটি ( আইইতপএফ) 
তডেযাট অযাকাউবন্ট মকাম্পাতনর ইকুইটি মশয়ারসেূহ থিানাতের

সংনশোকধে ইেনভস্টর এডুন�শে অ্যোন্ড কপ্রোনট�শে ফোন্ড অথকরটি ( অ্যো�োউকন্টং, 
অকডট, ট্োসিফোর অ্যোন্ড করফোন্ড)  রুলস, ২০১৬ ( ‘ উতে রুলস’ )  এর রুল ৬ সহ 
িঠেীয় ক�োম্পোকেজ অ্যোটে, ২০১৩ এর ১২৪( ৬)  েং ধোরোধীনে এেদ্দোরো সদস্যনদর 
প্রকে কেনম্নোতে কবজ্কপ্ত জোকর �রো হনছে: –
উতে রুলস সহ িঠেীয় ক�োম্পোকেজ অ্যোটে, ২০১৩ এর ১২৪( ৬)  েং ধোরোর 
শে্কোেুসোনর অপ্রদত্ত কডকভনডন্ড অ্যো�োউনন্ট স্থোেোন্তনরর েোকরখ কথন� সোে ব�র 
কময়োনদ অপ্রদত্ত বো দোকবহীে স�ল লভ্যোংশ ক�োম্পোকের েরনফ ক�ন্দ্রীয় সর�োর 
দ্োরো গঠিে ‘ ইেনভস্টর এডুন�শে অ্যোন্ড কপ্রোনট�শে ফোনন্ড’  ( আইইকিএফ)  
স্থোেোন্তর �রনে হনব।
েদেুসোনর  নয স�ল কশয়োরধোরন�র কশয়োরগুকল আইইকিএফ �েৃ্কিনষির কডম্যোট 
অ্যো�োউনন্ট স্থোেোন্তর �রোর উিনযোগী, ২০১৪–১৫ অথ্কবষ্ক ও িরবেতীনে দোকবহীে 
লভ্যোংনশর দোকব কিনশর িরোমশ্ক কদনয় ক�োম্পোকে/  করকজস্টোর ও কশয়োর ট্োসিফোর 
এনজনন্টর ( আরটিএ) েকথসমূনহ কেবন্ী�ৃে ঠি�োেোয় সংকলিষ্ট কশয়োরধোর�নদর 
প্রকে ক�োম্পোকের েরনফ বোে্কো িোঠোনেো হনয়ন�। আইইকিএফ �েৃ্কিনষির 
�োন� স্থোেোন্তনরর উিনযোগী কশ্রকণভুতে কশয়োরগুকল সম্পক�্কে েথ্য ক�োম্পোকের 
www.saregama.com  ওনয়বসোইনট কদওয়ো হনয়ন�।
সংকলিষ্ট কশয়োরধোর�গনণর প্রকে এই কবষয়টি কখয়োল রোখনে অেুনরোধ জোেোনেো 
হনছে কয, ২০১৪–১৫ অথ্কবনষ্ক কঘোকষে কয লভ্যোংশ সোে ব�র ধনর অপ্রদত্ত বো 
দোকবহীে রনয়ন�, কসগুকল ৪ কসনটেম্বর, ২০২২ েোকরনখ আইইকিএনফ িোঠোনে 
হনব। সোে ব�র কধনর কয স�ল কশয়োনরর ওির লভ্যোংশ অপ্রদত্ত বো দোকবহীে 
রনয়ন�, উতে রুলনস কেধ্কোকরে িদ্কেনে কসগুকলও স্থোেোন্তরনযোগ্য হনব।
কডনিোকজটকরজ অ্যোটে, ১৯৯৬ এর অধীনে করহোেোবদ্/ বন্� রোখো কশয়োরগুকল 
অথবো কয স�ল কশয়োর স্থোেোন্তনরর ওির আদোলে/ ট্োইবুেোনলর কেকদ্কষ্ট কেনষধোজ্ো 
রনয়ন�, কসগুকল অবশ্য ক�োম্পোকে আইইকিএনফ স্থোেোন্তর �রনব েো।
ক�োম্পোকের সংকলিষ্ট কশয়োরধোর�নদর প্রকে এেদ্দোরো অেুনরোধ জোেোনেো হনছে 
যোনে েোঁরো উতে স্থোেোন্তনরর কেধ্কোকরে েোকরনখর আনগ ক�োম্পোকের �োন� ৩০, 
েৃেীয় েল, কস্পসিোর কবক্ডং, ফরনজট কস্টট, ভোটিয়ো হোসিোেোনলর কবিরীনে, 
গ্োন্ট করোড ওনয়স্ট, মুম্বই, মহোরোষ্ট্র–৪০০০৪৬ ঠি�োেো বরোবনর ক�ংবো co.sec@
saregama  আইকড–কে ই–কমল িোঠিনয় অথবো ক�োম্পোকের করকজস্টোর ও কশয়োর 
ট্োসিফোর এনজনন্টর �োন� কেম্নকলকখে ঠি�োেোয় ‘ দোকবহীে লভ্যোংনশর দোকব জোকেনয় 
আনবদে’  কবষনয়োনলেনখ ২০১৪–১৫ অথ্কবনষ্ক কঘোকষে লভ্যোংনশর জে্য দোকব কিশ 
�নরে, যোর অে্যথো হনল আর ক�োেও কবজ্কপ্ত জোকর েো–�নরই ক�োম্পোকে ২০১৪–
১৫ অথ্কবনষ্কর দোকবহীে লভ্যোংশ ও সম্পক�্কে কশয়োরগুকল আইইকিএনফ স্থোেোন্তর 
�নর কদনব: 
এমকসএস কশয়োর ট্োসিফোর এনজন্ট কলকমনটড, ৩৩, কল� গোনড্কেস, কদ্েীয় 
েল, �ল�োেো–৭০০০৪৫, কফোে:  ০৩৩–৪০৭২ ৪০৫১, ই–কমল:  
mcssta@rediffmail.com . 
অেুগ্হিূব্ক� এই কবষয়টি কখয়োল রোখনবে, আইইকিএফ �েৃ্কিনষির �োন� 
স্থোেোন্তকরে ক�োেও কশয়োনরর কপ্রকষিনে ক�োম্পোকের কবরুনদ্ ক�োেও দোকব 
বন�য়ো থো�ো চলনব েো। অবশ্য, আিেোরো কেধ্কোকরে ফনম্ক ( আইইকিএফ–৫)  
যথোযথরূনি আনবদনের মোধ্যনম আইইকিএফ �েৃ্কিনষির কথন� উতে কশয়োরগুকল 
( এরূি কশয়োনরর ওির উদ্ভূে যোবেীয় সুকবধোবকল সনমে)  কফরনের দোকব 
জোেোনে িোরনবে, যো কমকেকস্ট অফ �নি্কোনরট অ্যোনফয়োনস্কর www.iepf.gov.in  
ওনয়বসোইনট কদওয়ো আন�।
আরও ব্যোখ্যো বো সহোয়েোর প্রনয়োজে হনল আিেোরো আমোনদর এখোনে কলনখ 
জোেোনে িোনরে:  mcssta@rediffmail.com  বো co.sec@saregama.com . 
 সোনরগোমো ইকন্ডয়ো কলকমনটড এর িনষি
 কােনা ম�াবয়ঙ্া
স্থোে:  মুম্বই ক�োম্পোকে কসনক্রটোকর
েোকরখ:  ২৫. ০৫. ২০২২ কমম্বরকশি েম্বর:  এ–৩৫১৬১

 টাটা কযাতপটাল হাউতজং তফনাসি তলতেবটড
মরতজস্টাড্ন অতফস:  ম্ার নং ১১, টাওয়ার ‘ এ’ , মপতননসুলা তবজবনস পাক্ন,

�ণপতরাও কদে ো�্ন, মলায়ার পবরল, েুম্বই–৪০০০১৩
CIN No.: U67190MH2008PLC187552 

 দাতব তবজ্ঞতপ্
তসতকউতরটি ইন্টাবরস্ট ( এনবফাস্নবেন্ট)  রুলস, ২০০২ ( ‘ রুলস’ )  এর রুল ৩ সহ পঠনীয় 
তসতকউতরটাইবজশন অযান্ড তরকনস্টাকশন অফ তফনাতসিয়াল অযাবসটস অযান্ড এনবফাস্নবেন্ট অফ 
তসতকউতরটি ইন্টাবরস্ট অযাক্ট, ২০০২  ( ‘ অযাক্ট’ ) –এর ১৩( ২)  ধারাধীবন

কযনহেু  টোটো �্যোকিটোল হোউকজং কফেোসি কলকমনটড ( টিকসএইচএফএল) –এর অেুনমোকদে আকধ�োকর� 
কহনসনব কেম্নস্বোষির�োরী উতে রুলনসর রুল ৩ সহ িঠেীয় উতে অ্যোনটের ১৩( ১২)  ধোরোধীনে েোঁর 
ওির অকি্কে ষিমেোবনল এখোনে েীনচর েোকল�োভুতে ঋণগ্হীেো( গণ) /  সহ–ঋণগ্হীেো( গণ) / 
 জোকমেদোর( গণ)  [ এখোনে স�লন� এ��ভোনব ক�ংবো সকমিকলেভোনব ‘ দোয়বদ্গণ’  কহনসনব উনলেখ 
�রো হনয়ন�] /  আইকে উত্তরোকধ�োরী( গণ) /  আইকে প্রকেকেকধ( গণ) –এর প্রকে উতে অ্যোনটের ১৩( ২)  
ধোরোধীনে েীনচ কলখো েোকরখ সংবকলে কবশদ দোকব কবজ্কপ্তগুকল ইকেমনধ্যই জোকর �নরক�নলে যোর 
মোধ্যনম সংকলিষ্ট কবজ্কপ্তর েোকরখ কথন� ৬০ কদনের মনধ্য উতে কবজ্কপ্তনে উকলেকখে অথ্কোঙ্ক িকরনশোনধর 
জে্য েোঁনদর প্রকে আহ্োে জোেোনেো হনয়ক�ল। প্রোকপ্তস্বী�োরিত্র সহ করকজস্টোড্ক কিোনস্টর মোধ্যনম িোঠোনেো 
উতে কবজ্কপ্তগুকলর �কি কেম্নস্বোষির�োরীর �োন� উিলব্ধ রনয়ন� এবং উতে দোয়বদ্( গণ) /  আইকে 
উত্তরোকধ�োরী( গণ) /  আইকে প্রকেকেকধ( গণ) আগ্হী থো�নল কয ক�োেও �োনজর কদনে অকফস চলোর 
স্বোভোকব� কময়োনদ কেম্নস্বোষির�োরীর �ো� কথন� সংকলিষ্ট কবজ্কপ্তর প্রকেকলকি সংগ্হ �নর কেনে িোনরে।
ওিনর কলখো কবষয় সম্পন�্ক, সংকলিষ্ট দোয়বদ্( গণ) /  আইকে উত্তরোকধ�োরী( গণ) /  আইকে প্রকেকেকধ( গণ)–
এর প্রকে আরও এ�বোর এই কবজ্কপ্ত কদওয়ো হনছে যোনে েোঁরো সংকলিষ্ট দোয়বদ্( গণ)  দ্োরো স্বোষিকরে 
ঋণচুকতে এবং অে্যোে্য েকথ/ কলকখে চুকতে সহ িঠেীয় েীনচর কটকবনল �লোম ( ঘ) –কে উকলেকখে েোকরখ 
কথন� িরবেতী সুদ সনমে েোঁনদর েোনমর িোনশ উকলেকখে অথ্কোঙ্ক সংকলিষ্ট কবজ্কপ্তর েোকরখ কথন� ৬০ 
কদনের মনধ্য টিকসএইচএফএল–ক� প্রদোে �নরে। যথোসমনয় উতে ঋনণর িকরনশোধ কেকচিে �রোর জে্য 
জোকমে কহনসনব উতে দোয়বদ্( গণ)  কেম্নকলকখে জোকমেযুতে িকরসম্পদ( গুকল)  টিকসএইচএফএল–এর 
�োন� বন্� করনখক�নলে।

চুততির নম্বর দায়বদ্ধ( �ণ) /  আইতন 
উতিরাতধকারী( �ণ) /  আইতন 
প্রতততনতধ( �ণ) এর নাে

তনম্নতলতখত তাতরবখ মোট 
অনাদায়ী ববকয়া*  ( ₹ ) 

দাতব তবজ্ঞতপ্র তাতরখ
এনতপএ হওয়ার তাতরখ

TCHIN05000
00100067832,
9830759 

কবেয় কুমোর েুকেয়ো 
( ঋণগ্হীেো)  এবং কদবন্তী 
েুকেয়ো ( সহ–ঋণগ্হীেো) 

₹ ৮,৪২,৭৩৯. ৬০/ –
১৬. ০৫. ২০২২ অেুযোয়ী

১৬. ০৫. ২০২২
০৯. ০৪. ২০২২

TCHHL05000
00100073307 

অঞ্জুমোনেোয়োরো ঢোকল ( ঋণগ্হীেো)  
এবং আসোদুলেো ঢোকল ( সহ–
ঋণগ্হীেো) 

₹ ১২,৬২,১২৬/ –
১৩. ০৫. ২০২২ 

অেুযোয়ী

১৩. ০৫. ২০২২
২৯. ১২. ২০২০

জাতেনযুতি পতরসম্পদ/  থিাবর সম্পততি/  বন্তক সম্পততির তববরণ:  ৩৩০ বগ্কফুট মোনির এ�টি 
এ�েলো িো�ো বোকি, ১৫০ বগ্কফুট মোনির এ�টি মোটির বোকি এবং যোবেীয় এজমোকল অকধ�োর 
সনমে ১ �োঠো ১২ �টো� জকমর প্লট কবকশষ্ট স্থোবর সম্পকত্তর অিকরহোয্ক সমগ্ িকরমোণ যোর অবস্থোে— 
কমৌজো– গোরুকলয়ো, কজ এল েং ১, আর এস েং ১, কেৌকজ েমং ২৪৬০ ও ২৪৬১, আর এস দোগ েং 
৫৬৩, খকেয়োে েং ২৩৪, এল আর খকেয়োে েং ৭৮১ ও ৭৮২, কহোক্ডং েং ৩৫৮ ও ৩৫৩, ই�োিুর 
করোড, থোেো– কেোয়োিোিো, কজলো– উত্তর ২৪ িরগেো, ওয়োড্ক েং ১৬ ( হোল) , গোরুকলয়ো িুরসভোর 
এলো�োধীে।

জাতেনযুতি পতরসম্পদ/  থিাবর সম্পততি/  বন্তক সম্পততির তববরণ:  উিকরকেকম্কে এ�টি বোকি সনমে সোমোে্য 
�মনবকশ ৩ শে� মোনির জকমর প্লট কবকশষ্ট স্থোবর সম্পকত্তর অিকরহোয্ক সমগ্ িকরমোণ যোর অবস্থোে— 
কমৌজো– কবলোন্দিুর, কজ এল  ১২৬, কেৌকজ েং ৩৫, আর এস খকেয়োে েং ২৩৮, এল আর খকেয়োে েং 
৬১৭, হোল এল আর খকেয়োে েং ২৬৫৪, আর এস এবং এল আর দোগ েং ৮৫৮, থোেো– মগরোহোট, কজলো– 
দকষিণ ২৪ িরগেো, কহোক্ডং েং ৪৯৬৩, মগরোহোট গ্োম িঞ্োনয়নের এলো�োধীে, িকচিমবঙ্।

*  অথ্কোঙ্ক প্রদোে এবং/ বো িুেরুদ্োনরর েোকরখ িয্কন্ত িরবেতী সুদ, প্রনযোজ্যমনেো হোনর ( সংকলিষ্ট দোকব কবজ্কপ্তনে 
আরও কবশনদ বকণ্কে)  অকেকরতে সুদ, �নর কফলো বো �রো হনে িোনর এমে আেুষকঙ্� খরচ, মোসুল, চোজ্ক 
ইে্যোকদ সনমে। যকদ উিনরোতে দোয়বদ্( গণ)  টিকসএইচএফএল–ক� ওিনর উনলেখমনেো অথ্কোঙ্ক প্রদোনে 
ব্যথ্ক হে, কসনষিনত্র উতে অ্যোনটের ১৩( ৪)  ধোরো এবং প্রনযোজ্য রুলসমূনহর সংস্থোে অেুযোয়ী উিকরকলকখে 
জোকমেযুতে িকরসম্পদ( সমূহ) / স্থোবর সম্পকত্ত( সমূহ) –এর কবরুনদ্ টিকসএইচএফএল যথোযথ িদনষিি গ্হণ 
�রনব যোর ঝুঁক�, মোসুল ও িকরণকে সম্পূণ্কে সংকলিষ্ট দোয়বদ্( গণ) / আইকে উত্তরোকধ�োরী( গণ) / আইকে 
প্রকেকেকধ( গণ) –এর ওিনরই বে্কোনব।
উতে অ্যোনটের অধীনে টিকসএইচএফএল–এর আগোম কলকখে অেুমকে �োিো উতে দোয়বদ্( গণ) / আইকে 
উত্তরোকধ�োরী( গণ) / আইকে প্রকেকেকধ( গণ)–ক� উিকরকলকখে জোকমেযুতে িকরসম্পদ( সমূহ) / স্থোবর 
সম্পকত্ত( সমূহ)  কবকক্র, কলজ বো অে্য ক�োেও উিোনয় হস্তোন্তনর কেনষধ �রো হনছে। ক�োে ব্যকতে উতে অ্যোটে 
বো এর অধীনে গঠিে রুলসমূনহর সংস্থোে উলেঙ্ঘণ বো অমোে্য �রনল উতে অ্যোনটের সংস্থোেোধীনে েোঁর কজল 
এবং/ বো জকরমোেো হনে িোনর।

তাতরখ:  ২৬. ০৫. ২০২২ স্বোঃ– অেুনমোকদে আকধ�োকর�
থিান:  িকচিমবঙ্  টোটো �্যোকিটোল হোউকজং কফেোসি কলকমনটড এর িনষি     

 ফে্ন নং:  আইএনতস–২৬
[ ক�োম্পোকেজ ( ইে�নি্কোনরশে)  রুলস, ২০১৪–এর 

রুল ৩০ অেুযোয়ী] 
তরতজওনাল তডবরক্টর, ইস্টান্ন তরতজয়ন, 

কলকাতা সেীবপ।
ক�োম্পোকেজ অ্যোটে, ২০১৩–এর ১৩ ( ৪) ধোরো এবং 
ক�োম্পোকেজ ( ইে�নি্কোনরশে)  রুলস, ২০১৪–এর রুল 
৩০–এর সোব রুল ( ৫)–এর ক্লজ  (  এ) এবং  কবষয়�

ও
কবষয়: করুণা মরেডকে প্রাইবভট তলতেবটড, (CIN: 
U51109WB2008PTC130331 ), ক�োম্পোকেজ 
অ্যোটে, ১৯৫৬–এর অধীনে েকথভুতে এ�টি ক�োম্পোকে, 
যোর করকজস্টোড্ক অকফস:  বেকবহোরী সর�োর, ৪থ্ক েল, 
১৬, ইকন্ডয়ো এক্সনচঞ্জ কপ্লস, রুম েং ৩৮, �ল�োেো 
িকচিমবঙ্ ৭০০০০১। 

....... আববদনকারী
এেদ্দোরো জেসোধোরনণর জ্োেোনথ্ক জোেোনেো হনছে কয, 
১১. ০৫. ২০২২  তাতরবখ অনুতঠিত উতি আববদনকারী 
মকাম্পাতনর তববশে সাধারণ সভায় �ৃহীত এ�টি কবনশষ 
কসদ্োন্ত অেুযোয়ী ক�োম্পোকেজ অ্যোটে, ২০১৩–এর ১৩ 
ধোরোধীনে ‘পতচিেবঙ্গ রাজয’ কথন� ‘রাজথিান রাজয’কে 
 এই ক�োম্পোকের করকজস্টোড্ক অকফস স্থোেোন্তনরর উনদ্নশ্য 
এই ক�োম্পোকের সঙ্ঘস্োরন�র িকরবে্কনের কবষয়টি 
কেকচিে �রোর জে্য আনবদে�োরী ক�োম্পোকের েরনফ 
ক�ন্দ্রীয় সর�োনরর �োন� এ�টি আকজ্ক কিশ �রোর 
প্রস্তোব আেো হনয়ন�।
এই ক�োম্পোকের করকজস্টোড্ক অকফনসর প্রস্তোকবে উতে 
স্থোেোন্তনর �োরও স্বোথ্ক ষুিণ্ণ হনল বো ষুিণ্ণ হওয়োর সম্োবেো 
আন� বনল মনে �রনল কেকে/েোঁরো এেতসএ–২১ 
মপাট্নাল ( www.mca.gov.in )–কে ইনবভস্টর 
কেবলেন ফে্ন দাতখল �নর ক�ংবো এই কবজ্কপ্ত 
সংবোদিনত্র প্র�োকশে হওয়োর েোকরখ কথন�  ১৪ কদনের 
মনধ্য তরতজওনাল তডবরক্টর, করবপাবরট তবেয়ক েন্তক, 
ইস্টান্ন তরতজয়ন, তনজাে পযাবলস, ২য় এেএসও তবত্ডং, 
চতুথ্ন তল, ২৩৪/৪, এ মজ তস মবাস মরাড, কলকাতা– 
৭০০ ০২০–এর �োন� েোঁর ( িুং/  স্তী)  স্বোনথ্কর ধরে ও 
কবনরোকধেোর �োরণ উনলেখ �নর কলকখেভোনব জোেোে বো 
করকজস্টোড্ক ডোন� িোঠোে এবং এর সনঙ্ এ�টি হলফেোমো 
দ্োরো বতেব্য সমকথ্কে হওয়ো আবশ্য� এবং এর এ�টি 
�কি অবশ্যই আনবদে�োরী এই ক�োম্পোকের উতে 
করকজস্টোড্ক অকফনসর ঠি�োেোয় কিশ �রনে হনব: 
মরতজস্টাড্ন অতফস–বেকবহোরী সর�োর, ৪থ্ক েল, ১৬, 
ইকন্ডয়ো এক্সনচঞ্জ কপ্লস, রুম েং ৩৮, �ল�োেো িকচিমবঙ্ 
৭০০০০১। 
  আনবদে�োরীর জে্য ও েরনফ 
 স্াঃ/ –
 ম্াক মসাোতন
েোকরখ:  ২৫.  ০৫. ২০২২  ( তডবরক্টর)   
স্থোে:  �ল�োেো DIN: 08566643

 ফে্ন নং:  আইএনতস–২৬
[ ক�োম্পোকেজ ( ইে�নি্কোনরশে)  রুলস, ২০১৪–এর 

রুল ৩০ অেুযোয়ী] 
তরতজওনাল তডবরক্টর, ইস্টান্ন তরতজয়ন, 

কলকাতা সেীবপ।
ক�োম্পোকেজ অ্যোটে, ২০১৩–এর ১৩ ( ৪) ধোরো এবং 
ক�োম্পোকেজ ( ইে�নি্কোনরশে)  রুলস, ২০১৪–এর রুল 
৩০–এর সোব রুল ( ৫)–এর ক্লজ  (  এ) এবং  কবষয়�

ও
কবষয়: েবনাজ মটক্সফযাব ইতন্ডয়া প্রাইবভট তলতেবটড, 
(CIN: U17120WB2011PTC164865 ), 
ক�োম্পোকেজ অ্যোটে, ১৯৫৬–এর অধীনে েকথভুতে এ�টি 
ক�োম্পোকে, যোর করকজস্টোড্ক অকফস:  কস/ ও– ত�লোশ 
মনু্দ্রো, ১৮০, এম কজ করোড, মোকল� ক�োঠি, ৪থ্ক েল, 
�ল�োেো িকচিমবঙ্ ৭০০০০৭। 

....... আববদনকারী
এেদ্দোরো জেসোধোরনণর জ্োেোনথ্ক জোেোনেো হনছে কয, 
২৫. ০৪. ২০২২  তাতরবখ অেুকঠিে উতে আনবদে�োরী 
ক�োম্পোকের কবনশষ সোধোরণ সভোয় গৃহীে এ�টি কবনশষ 
কসদ্োন্ত অেুযোয়ী ক�োম্পোকেজ অ্যোটে, ২০১৩–এর 
১৩ ধোরোধীনে ‘পতচিেবঙ্গ রাজয’ কথন� ‘রাজথিান 
রাজয’কে  এই ক�োম্পোকের করকজস্টোড্ক অকফস স্থোেোন্তনরর 
উনদ্নশ্য এই ক�োম্পোকের সঙ্ঘস্োরন�র িকরবে্কনের 
কবষয়টি কেকচিে �রোর জে্য আনবদে�োরী ক�োম্পোকের 
েরনফ ক�ন্দ্রীয় সর�োনরর �োন� এ�টি আকজ্ক কিশ 
�রোর প্রস্তোব আেো হনয়ন�।
এই ক�োম্পোকের করকজস্টোড্ক অকফনসর প্রস্তোকবে উতে 
স্থোেোন্তনর �োরও স্বোথ্ক ষুিণ্ণ হনল বো ষুিণ্ণ হওয়োর 
সম্োবেো আন� বনল মনে �রনল তততন/তাঁরা 
এেতসএ–২১ মপাট্নাল ( www.mca.gov.in )–মত 
ইনবভস্টর কেবলেন ফে্ন দাতখল �নর ক�ংবো এই 
কবজ্কপ্ত সংবোদিনত্র প্র�োকশে হওয়োর েোকরখ কথন� 
 ১৪ কদনের মনধ্য তরতজওনাল তডবরক্টর, করবপাবরট 
তবেয়ক েন্তক, ইস্টান্ন তরতজয়ন, তনজাে পযাবলস, ২য় 
এেএসও তবত্ডং, চতুথ্ন তল, ২৩৪/৪, এ মজ তস মবাস 
মরাড, কলকাতা– ৭০০ ০২০–এর �োন� েোঁর ( িুং/  
স্তী)  স্বোনথ্কর ধরে ও কবনরোকধেোর �োরণ উনলেখ �নর 
কলকখেভোনব জোেোে বো করকজস্টোড্ক ডোন� িোঠোে এবং 
এর সনঙ্ এ�টি হলফেোমো দ্োরো বতেব্য সমকথ্কে হওয়ো 
আবশ্য� এবং এর এ�টি �কি অবশ্যই আনবদে�োরী 
এই ক�োম্পোকের উতে করকজস্টোড্ক অকফনসর ঠি�োেোয় 
কিশ �রনে হনব: 
মরতজস্টাড্ন অতফস–কস/ ও– ত�লোশ মনু্দ্রো, ১৮০, এম 
কজ করোড, মোকল� ক�োঠি, ৪থ্ক েল, �ল�োেো িকচিমবঙ্ 
৭০০০০৭।   
  আনবদে�োরীর জে্য ও েরনফ 
 স্াঃ/ –
 আখলাক হুবসন েদতন
েোকরখ:  ২৫.  ০৫. ২০২২  ( তডবরক্টর)   
স্থোে:  �ল�োেো DIN: 09325528

 ফরে নং ১৪
[ করগুনলশে ৩৩( ২)  কদখেু] 

করকজ ডো� এ/ কড দকস্ত ব্যথ্ক হনল প্র�োশেো
কর�ভোকর অকফসোর অকফস–১/ ১১

কডটস কর�ভোকর ট্োইবেুোল–III, �ল�োেো  ( কড 
আর টি–৩) 

৯ম েল, জীবেসুধো কবক্ডং,
৪২কস, জওহরলোল কেহরু করোড,

�ল�োেো-  ৭০০ ০৭১

দাতব তবজ্ঞতপ্
তরকভাতর অফ মডটস অযান্ড বযাঙ্রাপ্টতস অযাক্ট, 

১৯৯৩–এর ২৫ মথবক ২৮ ধারা ও আয়কর 
আইন, ১৯৬১–এর ২য় সূতচর রুল ২ অধীবন 

তবজ্ঞতপ্
আর তস/ ৬১৬/ ২০১৯

ইন্টারনযাশনাল অযাবসট তরকসিরোকশন মকা 
প্রাঃ তলঃ

~  বনাে ~
কালবনাতরয়া কোস্ন প্রাঃ তলঃ

প্রকে, 
তসতড–১) .    �োলনেোকরয়ো �মোস্ক প্রোঃ কলঃ 
( িূব্কেে েীল�োন্ত জুট প্রনসকসং প্রোঃ কলঃ) , একব 
৯/ ৫ কদশবনু্েগর, থোেো বোগুইহোটি, �ল�োেো–
৭০০০৫৯ ও গ্োম মিুোগো�ো, কিোঃ যুগনবকিয়ো, 
বোরোসোে, কসোদিুর করোড, উত্তর ২৪ িরগণো, 
�ল�োেো ৭০০১১০।
তসতড–২) .    শ্রীমেী �কবেো �োলনেোকরয়ো, কি–৯২, 
কস আই টি করোড, �ল�োেো–৭০০০৫৪।
তসতড–৩) .   িবে কুমোর �োলনেোকরয়ো, কি–৯২, কস 
আই টি করোড, �ল�োেো–৭০০০৫৪।
ওএ নং ২৯৮/ ২০১৫– এর কপ্রকষিনে মহোমোে্য 
কপ্রসোইকডং অকফসোর, কডটস কর�ভোকর ট্োইবেুোল–
কডআরটি–III , �ল�োেো–এর েরনফ ইসু্য�ৃে 
কর�ভোকর সোটি্ককফন�ট কমোেোনব� আিেোনদর �ো� 
কথন� ₹২৯৯৪০৯৭৯. ৪৭ (দুই মকাটি তনরানব্বই 
লাখ চতলিশ হাজার নয়বশা উনআতশ টাকা 
সাতচতলিশ পয়সা োত্র)  এবং েৎসহ ২২. ০৪. ২০১৫ 
েোকরখ কথন� প্র�ৃে িকরনশোধ/ আদোনয়র েোকরখ 
িয্কন্ত বোকষ্ক� ১৪. ৫০%  হোনর সরল সুদ এবং ওই 
ওএ–এর মোশুল ₹১৫০০০০ (এ� লোখ িঞ্োশ 
হোজোর টো�ো মোত্র)  আিেোনদর ( যুগ্ম ও এ��ভোনব 
সম্পূণ্ক/ কলকমনটড)  �ো� কথন� বন�য়ো রনয়ন�।
২.  এেদ্দোরো আিেোনদর এই কবজ্কপ্ত প্রোকপ্তর েোকরখ 
কথন� ১৫ কদনের মনধ্য উিকরকলকখে িকরমোণ অথ্কোঙ্ক 
সোট্ককফন�ট ধোর� ব্যোনঙ্কর �োন� জমো �রোর জে্য 
আহ্োে জোেোনেো হনছে, যোর অে্যথো হনল কর�ভোকর 
অফ কডটস কডউ টু ব্যোঙ্কস অ্যোন্ড কফেোকসিয়োল 
ইসিটিটিউশেস অ্যোটে, ১৯৯৩–এর প্রনযোজ্য 
রুলসমনূহর সংস্থোে কমোেোনব� আিেোনদর কবরুনদ্ 
আদোনয়র আইকে প্রকক্রয়ো চোলোনেো হনব।
৩.  আনবদে�োরী দ্োরো শুেোকের আনগ বো কসকদে 
সম্পকত্তগুকল ও িকরসম্পদসমূহ হলফেোমোয় কঘোষণো 
�রনে হনব।
৪.  ১৭. ০৬. ২০২২ েোকরখ কবলো ১০. ৩০টোর সময় 
কেম্নস্বোষির�োরীর সোমনে শুেোকের জে্য আিেোনদর 
হোকজর থো�নে কেনদ্কশ কদওয়ো হনছে।
৫.  ওিনর কলখো অথ্কোঙ্ক �োিোও আিেোরো কেম্নকলকখে 
অথ্কোঙ্ক প্রদোনে দোয়বদ্:
 �)  �োয্কোকদ সম্পন্ন�োরী এই কেোটিনসর ঠি� িনরই 
শুরু হওয়ো কময়োনদর জে্য প্রনদয়মনেো সুদ।
 খ) এই কেোটিনসর িকরনষবো বোবদ �রো এবং বন�য়ো 
অথ্কোঙ্ক িুেরুদ্োনরর জে্য কেনে হনব এমে �োয্কোবকল 
সংক্রোন্ত যোবেীয় মোশুল, চোজ্ক ও খরচোিোকে।

েীনচ  ট্োইবুেোনলর কসল কদনয় আকম স্বোষির �রলোম। 
েোকরখ:  ২৯. ০৪. ২০২২।

বেশ্রী গুহ কেনয়োগী
কর�ভোকর অকফসোর

ভোরে সর�োর
�ল�োেো কডটস কর�ভোকর ট্োইবেুোল–৩  

 উজ্ীবন স্মল তফনাসি বযাঙ্ তলতেবটড 
করকজস্টোড্ক অকফস:   কগ্ি গোনড্কে, েং ২৭, থোড্ক ‘ এ’  ক্রস, এইটিেথ কমে,
কসক্সথ ব্ল�, ক�োিোমঙ্লো,  কবঙ্োলুরু–৫৬০০৯৫, �ণ্কোট�
ব্োঞ্ অকফস:  ৫ম েল, ঋকষ কট� িো�্ক, কপ্রকমনসস েং ০২০৩৬০, প্লট েং– কডএইচ 
৬/ ২, অ্যো�শে একরয়ো ১কড, কেউ টোউে–৭০০১৬০, �ল�োেো

দখল তবজ্ঞতপ্
কযনহেু, কেম্নস্বোষির�োরী উজ্ীবে স্ল কফেোসি ব্যোঙ্ক কলকমনটড–এর অেুনমোকদে আকধ�োকর� 
কহনসনব কসক�উকরটি ইন্টোনরস্ট ( এেনফোস্কনমন্ট)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৩ সহ িঠেীয় 
কসক�উকরটোইনজশে অ্যোন্ড কর�েস্টো�শে অফ কফেোকসিয়োল অ্যোনসটস অ্যোন্ড এেনফোস্কনমন্ট অফ 
কসক�উকরটি ইন্টোনরস্ট অ্যোটে, ২০০২  –এর ১৩( ১২)  ধোরোধীনে েোঁর ওির অকি্কে ষিমেোবনল 
কেনম্নোতে ঋণগ্হীেো( গণ) /  সহ–ঋণগ্হীেো( গণ) –এর প্রকে দোকব কবজ্কপ্ত জোকর �নরক�নলে যোর 
মোধ্যনম উতে কবজ্কপ্ত প্রোকপ্তর েোকরখ কথন� ৬০ কদনের মনধ্য ওই কবজ্কপ্তনে উকলেকখে অথ্কোঙ্ক, 
ভকবষ্যনের সুদ, প্রদোে ও/ বো িকরনশোনধর েোকরখ িয্কন্ত মোসুল, চোজ্ক ইে্যোকদ সনমে আদোয় 
কদওয়োর জে্য েোঁনদর প্রকে আহ্োে জোেোনেো হনয়ক�ল।

রিে 
নং

মলান নম্বর ঋণগ্রহীতা/  সহ–ঋণগ্রহীতা/  
জাতেনদার/  বন্কদাতার নাে

১৩( ২)  তবজ্ঞতপ্র 
তাতরখ/  তনতদ্নষ্ট তাতরবখ 
অনাদায়ী ববকয়া ( ₹ ) 

দখবলর তাতরখ 
ও প্রকৃতত

 ১. ৩৩০৩৮০৩০
০০০০০১৫

১)  খাজার আতল তরফদার
২)  আতসফ আতল তরফদার

২৬. ০৭.  ২০২১/
₹  ১১,৪৩,০৬৬/ – 

২৬.  ০৭.  ২০২১ অেুযোয়ী

২৩.  ০৫.  ২০২২
/

প্রেী�ী দখল
থিাবর সম্পততির তববরণ:  প্রোয় ৫ �োঠো ৬ �টো� ৫ বগ্কফুট জকমর স�ল অিকরহোয্ক অংশ 
অবকস্থে কমৌজো–  কবষু্িুর অন্তগ্কে কসএস দোগ েং ১৫৬৩ অধীেস্থ কসএস খকেয়োে েং ৬৬৮ 
সম্পক�্কে আরএস ও এলআর দোগ েং ১৪৬৮ এবং ১৪৬৭ অধীেস্থ আরএস খকেয়োে েং ৯৭২ 
এবং ৯৭৪ এবং এলআর খকেয়োে েং ৩৯৭/ ১, ২৮১৭, ১৪৫৮ বে্কমোনে ৯৬৭২, কজএল েং ৪৪, 
রোজোরহোট কবষু্িুর ২ েং গ্োমিঞ্োনয়ে অধীনে, থোেো–  রোজোরহোট, কজলো–  উত্তর ২৪ িরগেো 
মোকল�োেো খোজোর আকল েরফদোর 

কযনহেু উিকরকলকখে ঋণগ্হীেো/  সহ–ঋণগ্হীেো/  জোকমেদোর/  বন্�দোেো উতে দোকব�ৃে অথ্কোঙ্ক 
িকরনশোনধ ব্যথ্ক হনয়ন�ে, কসই �োরনণ এেদ্দোরো কবনশষে উতে ঋণগ্হীেো এবং জেসোধোরনণর 
প্রকে কবজ্কপ্ত জোকর �রো হনছে কয, কেম্নস্বোষির�োরী ওিনর কলখো েোকরনখ কসক�উকরটি ইন্টোনরস্ট 
( এেনফোস্কনমন্ট)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ সহ িঠেীয় উতে অ্যোনটের ১৩ েং ধোরোর ( ৪) েং 
উিধোরোধীনে েোঁর ওির অকি্কে ষিমেোবনল উিকরকলকখে সম্পকত্তগুকলর দখল কেনয়ন�ে। উতে 
অ্যোনটের ১৩ েং ধোরোর ( ৮)  েং উিধোরোর সংস্থোে অেুযোয়ী প্রোি্য কময়োনদর মনধ্য এই জোকমেযুতে 
িকরসম্পদগুকল �োিোনেোর ব্যবস্থো গ্হনণর জে্য ওই ঋণগ্হীেো/  সহ–ঋণগ্হীেো/  জোকমেদোর/  
বন্�দোেোর মনেোনযোগ আ�ষ্কণ �রো হনছে। কবনশষে ওই ঋণগ্হীেো/  সহ–ঋণগ্হীেো/  
জোকমেদোর/  বন্�দোেো এবং জেসোধোরণন� এেদ্দোরো উতে সম্পকত্ত কেনয় ক�োেও প্র�োর কলেনদে 
েো �রোর জে্য সে�্ক �রো হনছে এবং উতে সম্পকত্তগুকল/  জোকমেযতুে িকরসম্পদগুকল কেনয় কয–
ক�োেও কলেনদে উজ্ীবে স্ল কফেোসি ব্যোঙ্ক কলকমনটড–এর দোয় সোনিষি হনব।

থিান:  উতির ২৪ পর�ণা স্াঃ– অনুবোতদত আতধকাতরক
তাতরখ:  ২৩. ০৫. ২০২২ উজ্ীবন স্মল তফনাসি বযাঙ্ তলতেবটড 

 আইতডতবআই বযাঙ্ তলঃ, ওবয়বসাইট:  www.idbi.com

মকষ্টপুর এলাকায় অতফস 
মপ্রতেবসস আবশযক

মজলা মসন্টার পছন্দেবতা কাবপ্নট পতরোপ ( ব�্নফুট) থিান

কলকাতা আরএতস মকষ্টপুর  ১০০০– ১৫০০ মকষ্টপুর

অগ্োকধ�োর কভকত্তনে গ্োউন্ড ক্োনর প্রশস্ত সমিুখভোগ–সহ উতে স্থোনে কমে করোনডর ওির অবকস্থে অকফস কপ্রকমনসস 
দীঘ্কনময়োকদ ইজোরো কভকত্তনে কেনে এই ব্যোঙ্ক আগ্হী। আগোমী ১০ কদনের মনধ্য ( কবজ্োিে প্র�োনশর েোকরখ বোদ কদনয়)  
মোেোেসই কপ্রকমনসনসর আগ্হী স্ববেোকধ�োরীগণ এখোনে দরখোস্ত জমো কদনে িোনরে:  তসতনয়র তরতজওনাল মহড, এসআরএ, 
৭ে তল, আইতডতবআই বযাঙ্ তলতেবটড, আইতডতবআই তবত্ডং, ৪৪, মশক্সতপয়র সরতণ, কলকাতা– ৭০০ ০১৭, পতচিেবঙ্গ। 
ক�বলমোত্র ০৭.  ০৬.  ২০২২ তাতরখ সবন্ ৬. ০০টার মনধ্য জমো িিো দরখোস্তগুকল গৃহীে হনব। দরখোনস্তর বয়োে এবং অে্যোে্য 
কবশদ েথ্য আমোনদর www.idbibank.in  ওনয়বসোইনট Notices-Tenders  কবভোগ কথন� ডোউেনলোড �নর কেওয়ো যোনব।

কলকাতা,  স্াঃ
তাতরখ:  ২৬. ০৫. ২০২২     তসতনয়র তরতজওনাল মহড, কলকাতা

 আইতডএফতস ফাস্ট্ন বযাঙ্ তলতেবটড
( পূব্নতন কযাতপটাল ফাস্ট্ন তলতেবটড এবং আইতডএফতস বযাঙ্ তলতেবটড– এর সবঙ্গ সংযুতি) 
CIN: L65110TN2014PLC097792
করকজস্টোড্ক অকফস:  ক� আর এম টোওয়োস্ক, ক্োর েং ৮, হ্যোকরংটে করোড, কচটনিট, কচন্নোই– ৬০০ ০৩১
কফোে:  + ৯১৪৪৪৫৬৪৪০০০। ফ্যোক্স:  + ৯১৪৪৪৫৬৪ ৪০২২

পতরতশষ্ট– IV [ রুল ৮ ( ১) ] 

দখল তবজ্ঞতপ্
( থিাবর সম্পততির জনয) 

কযনহেু, আইকডএফকস ফোস্ট্ক ব্যোঙ্ক কলকমনটড ( িূব্কেে �্যোকিটোল ফোস্ট্ক কলকমনটড এবং  আইকডএফকস ব্যোঙ্ক কলকমনটড– এর সনঙ্ সংযুতে) –
 এর অেুনমোকদে আকধ�োকর� কহনসনব কেম্নস্বোষির�োরী কসক�উকরটি ইন্টোনরস্ট ( এেনফোস্কনমন্ট)  রুলস, ২০০২– এর রুল ৩– সহ িঠেীয় 
কসক�উকরটোইনজশে অ্যোন্ড কর�েস্টো�শে অফ কফেোকসিয়োল অ্যোনসটস অ্যোন্ড এেনফোস্কনমন্ট অফ কসক�উকরটি ইন্টোনরস্ট অ্যোটে, ২০০২– এর 
১৩ ( ১২)  ধোরোধীনে েোঁর ওির অকি্কে ষিমেোবনল ঋণগ্হীেো, সহ– ঋণগ্হীেোগণ এবং জোকমেদোরগণ:  ১)  পুরুবোতিে কুোর শে্না ২)  তবভা 
শে্না– এর প্রকে ০৫. ০৩. ২০২২ েোকরখ সংবকলে এ�টি দোকব কবজ্কপ্ত জোকর �নরক�নলে, যোর মোধ্যনম উতে কবজ্কপ্ত প্রোকপ্তর েোকরখ কথন� ৬০ 
কদনের মনধ্য ওই কবজ্কপ্তনে উকলেকখে অথ্কোঙ্ক অথ্কোৎ ০২. ০৩. ২০২২ অনুযায়ী ₹ ১৭,৬০,২৫২. ৫১/ –  ( সবতবরা লষি োট হাজার দুইবশা বাহান্ন 
টাকা এবং একান্ন পয়সা োত্র)  িকরনশোনধর জে্য েোঁনদর প্রকে আহ্োে জোেোনেো হনয়ক�ল। 
উতে ঋণগ্হীেোগণ এই অথ্কোঙ্ক িকরনশোনধ ব্যথ্ক হওয়োয় এেদ্দোরো কবনশষে ওই ঋণগ্হীেো এবং জেসোধোরনণর প্রকে কবজ্কপ্ত জোকর �রো হনছে 
কয, কেম্নস্বোষির�োরী ২৪ মে, ২০২২ তাতরবখ উতে রুলসমনূহর রুল ৮–সহ িঠেীয় উতে অ্যোনটের ১৩ েং ধোরোর ( ৪)  েং উিধোরোধীনে েোঁর 
ওির অকি্কে ষিমেোবনল এখোনে েীনচ বকণ্কে সম্পকত্তর প্রেী�ী দখল কেনয়ন�ে।
কবনশষে ওই ঋণগ্হীেোগণ এবং জেসোধোরণন� এেদ্দোরো কেনম্নোতে সম্পকত্ত কেনয় কলেনদে েো �রোর জে্য সে�্ক �রো হনছে এবং এই সম্পকত্ত 
কেনয় কয– ক�োেও কলেনদে ₹ ১৭,৬০,২৫২. ৫১/ –  ( সবতবরা লষি োট হাজার দুইবশা বাহান্ন টাকা এবং একান্ন পয়সা োত্র) এবং পরবততী সুদ 
সবেত আইতডএফতস ফাস্ট্ন বযাঙ্ তলতেবটড ( পবূ্নতন কযাতপটাল ফাস্ট্ন তলতেবটড এবং  আইতডএফতস বযাঙ্ তলতেবটড– এর সবঙ্গ সংযতুি)– এর 
চোজ্ক সোনিষি হনব।
উতে অ্যোনটের ১৩ েং ধোরোর ( ৮)  েং উিধোরোর সংস্থোে অেুযোয়ী প্রোি্য কময়োনদর মনধ্য এই জোকমেযুতে িকরসম্পদগুকল �োিোনেোর ব্যবস্থো 
গ্হনণর জে্য সম্পক�্কে ঋণগ্হীেোর মনেোনযোগ আ�ষ্কণ �রো হনছে।

থিাবর সম্পততিগুতলর তববরণ
কেববতশ ২ কাঠা ৩ ছটাক ৩৫ ব�্নফুট জতের সকল অপতরহায্ন অংশ অবতথিত মেৌজা– মবাড়াল, পর�না– োগুরা, মজ এল নং ৬১, 
আর এস নং ১৯৯ অধীনথি মতৌতজ নং ১৪২, সম্পতক্নত আর এস দা� নং ১০৬, যার আর এস খততয়ান নং ৬৩৫ সম্পতক্নত এল আর 
দা� নং ১৪১ অধীনথি এল আর খততয়ান নং ১৫০১ এবং ১৪৯৯, হাল এল আর খততয়ান নং ৩১০৬, বত্নোবন রাজপুর– মসানারপুর 
মপৌরসভার ওয়াড্ন নং ৩৫, সাব মরতজতস্ট/ এতডএসআর অতফস মসানারপুর, মজলা– দতষিণ ২৪ পর�না– ৭০০ ১৫৪ এবং মচৌহতদি:  পূবব্ন:  
আর এস দা� নং ১০৬– এর জতে, পতচিবে:  আর এস দা� নং ১০৬– এর জতে, উতিবর:  ১২ ফুট চওড়া সাধারণ পতরসর, দতষিবণ:  আর 
এস দা� নং ১০৭– এর জতে।

তাতরখ:  ২৪– ০৫– ২০২২ অনুবোতদত আতধকাতরক
থিান:  কলকাতা  আইতডএফতস ফাস্ট্ন বযাঙ্ তলতেবটড
মলান অযাকাউন্ট নং ১৮৯৯৮৯০১  ( পূব্নতন কযাতপটাল ফাস্ট্ন তলতেবটড এবং  আইতডএফতস বযাঙ্ তলতেবটড– এর সবঙ্গ সংযুতি)
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