
BIRLA PRECISION TECHNOLOGIES LIMITED
CIN : L29220MH1986PLC041214

Registered Office : 23, Birla Mansion No. 2, First Floor, D. D. Sathe Marg, Prarthana Samaj, Mumbai - 400 004
Tel : +91 022 23825060, E-mail : info@birlaprecision.com, Web : www.birlaprecision.com

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022
(` in Lakhs)

Sr.
No. Particulars

Stand alone Consolidated
Quarter Ended Year Ended Quarter Ended Year Ended

31/03/2022 31/12/2021 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2022 31/12/2021 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2021
Audited Unaudited Audited Audited Audited Audited Unaudited Audited Audited Audited

1 Total Income from operations 7,030.06 6,101.21 6,131.30 24,832.22 17,332.20 7,030.06 6,101.21 6,131.30 24,832.22 17,332.20
2 Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items) 937.24 79.38 137.29 1,131.16 144.47 937.24 79.38 137.29 1,131.16 144.47
3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items) 937.24 79.38 137.29 1,131.16 144.47 937.24 79.38 137.29 1,131.16 144.47
4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items) 926.67 77.45 134.77 1,118.05 141.95 926.67 77.45 134.77 1,118.05 141.95
5 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period

(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))
974.97 77.45 128.67 1,166.35 135.85 974.97 77.45 128.67 1,166.35 135.85

6 Equity Share Capital 1,305.42 1,305.42 1,305.42 1,305.42 1,305.42 1,305.42 1,305.42 1,305.42 1,305.42 1,305.42
7 Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the

previous year
10521.95 9,355.59 10521.95 9,355.59 10521.95 9,355.59 10,521.95 9,355.59

8 Earnings Per Share (Face value of ` 2/- each)
Basic ( `) 1.42 0.12 0.21 1.71 0.22 1.42 0.12 0.21 1.71 0.22
Diluted ( `) 1.42 0.12 0.21 1.71 0.22 1.42 0.12 0.21 1.71 0.22

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format for Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the

financial results for the quarter and year ended 31st March, 2022 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on Company’s website (www.birlaprecision.com).
2 Effective from 1st April 2018, the Company has reclassified two reporting segments namely, 1. Tooling 2. Automotive Components as reporting segments under Ind AS 108.
3 Effective from 22nd June, 2018 the Company has been in receipt of funds under the Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana for skilling of rural poor youth in the state of Bihar. As this is not considered as an operating

segment, the revenue under this project has been classified as “Other” for disclosure purposes.
4 The Company has incorporated new subsidiary in USA named as Birla Precision USA Ltd during the previous financial year with authorised equity share capital of 200 shares and paid up equity share capital of 10 shares at 1 USD

each, EIN: 36-4974239, no transactions has taken place during the quarter in this subsidiary.
5 The Company has incorporated new subsidiary in Germany named as Birla Precision GMBH during the year with paid up equity share capital of 25000 shares at 1 Euro each, no transactions has taken place during the financial

year in this subsidiary.
6 The Company has incorporated two new domestic subsidiary namely Birla Engineering Private Limited and Birla Accucast Private Limited during the year with paid up equity share capital of 10000 equity shares at ` 10 each, no

transactions has taken place during the financial year in this subsidiary.
7 The above financial results of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2022 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 24th May, 2022. The

Statutory Auditor’s have issued their report thereon.
For and on behalf of the Board of Directors

Vedant Birla
Date: 24th May, 2022 Chairman & Managing Director
Place: Mumbai DIN:03327691

Amount (` in Lakhs)

Place : Mumbai
Date : May 24, 2022

Regd. Office: 27BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051
Tel: +91-22-61660001 Website: kidfl.kotak.com

Extract of Audited Financial Results for the Quarter & Year ended March 31, 2022

Notes:
1) The above results were reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors at

their respective meetings held on May 24, 2022.
2) The above is an extract of the detailed format of yearly financial results filed with BSE Limited under Regulation 52 of the

SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the yearly financial results are
available on the websites of BSE Limited at www.bseindia.com and the Company at kidfl.kotak.com

3) For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on
www.bseindia.com

4) Figures for the previous period/year have been regrouped wherever necessary to conform to current period / year
presentation.

5) These financial results have been prepared in accordance with the requirement of Regulation 52 of the SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended time to time.

Sr.
No. Particulars

Quarter ended Year ended
March 31,
2022

(Audited)

March 31,
2021

(Unaudited)

March 31,
2022

(Audited)

March 31,
2021

(Audited)
1 Total Income from Operations 1,589.59 1,810.01 6,959.57 7,718.89

2 Net Profit for the year (before Tax, Exceptional and
Extraordinary items) 650.59 828.17 2,984.66 3,490.25

3 Net Profit for the year before tax (after Exceptional and
Extraordinary items) 650.59 828.17 2,984.66 3,490.25

4 Net Profit for the year after tax (after Exceptional and
Extraordinary items) 650.59 828.17 2,984.66 3,490.25

5
Total Comprehensive Income for the year [Comprising
Profit for the year (after tax) and Other Comprehensive
Income (after tax)]

645.52 826.25 2,982.66 3,489.63

6 Paid up Equity Share Capital (Face Value ` 10 per share) 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 13,565.35 10,558.60 13,565.35 10,558.60

8 Net Worth 44,565.35 41,558.60 44,565.35 41,558.60

9 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt 51,793.62 51,711.83 51,793.62 51,711.83

10 Outstanding Redeemable Preference Shares
(Nos. 14 each of ` 500000) 75.25 75.25 75.25 75.25

11 Debt Equity Ratio 1.16 1.25 1.16 1.25

12 Earnings per Share (of ` 10 each) - Basic & Diluted 0.21 0.27 0.96 1.13

13 Capital Redemption Reserve 19.00 19.00 19.00 19.00

14 Debenture Redemption Reserve — — — —

15 Debt Service coverage ratio NA NA NA NA

16 Interest Service coverage ratio NA NA NA NA

17 Securities Premium Account — — — —

By order of the Board of Directors
For Kotak Infrastructure Debt Fund Limited

Sd/-
KVS Manian
Director
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Public Notice
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to inform theGeneral Public that following share certificate ofVinati Organics Ltdhaving
its RegisteredOffice atB-12&B-13/1,MIDC Industrial Area, Raigad,Mahad ,Maharashtra,
402309 registered in thenameof theGeetadevi Karwa&MurlidharKarwa followingShareholder/
s have been lost by them.

Sr. Nameof the FolioNo. Certificate Distinctive No. of
No. Shareholders No./s Number/s Shares

1 Geetadevi Karwa & G00816 469 899011 to 900510 0001500
Murlidhar Karwa

The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above
referred share certificates.
Any person who has any claim in respect of the said share certificate/s should lodge such
claimwith theCompany or its Registrar and Transfer AgentsLink Intime India Private Limited
247 Park, C-101, 1st Floor, L. B. S. Marg, Vikroli (W) Mumbai-400083 within 15 days of
publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company shall
proceed to issue Duplicate Share Certificate/s.

Place:Mumbai SOUMYA KARWA
Date: 13.05.2022 Name of Legal Claimant
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ব্াঞ্চ অফিস:  আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সিসিটেড, ি্যান্ডিযার্ক সবস্ডিং, ফ্যার নিং  4 , 228A, এটেসি ফবযাি ফরযাড, 
রিরযাতযা– 700020  ।  CIN No.: L65190GJ1994PLC021012 ;  www.icicibank.com    

  প্রতীকী দখল ফবজ্ঞফতি    

মেহেতু,
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সিসিটেড–এর অনুটিযাসিত আসিরযাসরর সিটিটব সনম্নস্যাক্ষররযারী সিসরউসরটি ইন্যাটরস্ট ( এনট�যাি্কটিন্)  রুিি, 2002 – এর রুি 3 
 িি পঠনীয় সিসরউসরেযাইটেশন অ্যান্ড সররনস্টযারশন অ� স�নযাসসিয়যাি  অ্যাটিেি অ্যান্ড এনট�যাি্কটিন্ অ� সিসরউসরটি ইন্যাটরস্ট অ্যাক্ট, 2002–এর 13(12)   
িযারযািীটন অসপ্কত ক্ষিতযাবটি সনম্নসিসিত ঋণগ্রিীতযাগটণর প্রসত িযাসব সবজ্ঞসতি েযাসর রটরসিটিন, যযার িযাি্টি উক্ত সবজ্ঞসতি প্রযাসতির তযাসরি ফেটর 60 সিটনর িটি্ 
 সবজ্ঞসতিটত িযাসবরৃত অে্কযাঙ্ক পসরটশযাটির েন্ তযাঁটির প্রসত আহ্যান েযানযাটনযা িটয়সিি।
ওই ঋণগ্রিীতযা উক্ত অে্কযাঙ্ক পসরটশযাটি ব্ে্ক িওয়যায় এতদ্দযারযা সবটশষ রটর ওই ঋণগ্রিীতযা এবিং েনিযািযারটণর প্রসত সবজ্ঞসতি েযাসর ররযা িটছে ফয, সনম্নস্যাক্ষররযারী 
নীটে উসলিসিত তযাসরিগুসিটত উক্ত রুিিিূটির রুি 8 িি  পঠনীয় উক্ত অ্যাটক্টর 13(4)    িযারযািীটন তযাঁর ওপর অসপ্কত ক্ষিতযাবটি এিযাটন নীটে বসণ্কত িম্পসতির 
বযাস্তসবর িিি সনটয়টিন। সবটশষত ওই ঋণগ্রিীতযা এবিং েনিযািযারণটর এতদ্দযারযা সনম্নসিসিত িম্পসতি সনটয় ফরযানওপ্ররযার ফিনটিন নযা ররযার েন্ িতর্ক ররযা 
িটছে এবিং উক্ত িম্পসতি সনটয় ফরযানওরূপ ফিনটিন আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সিসিটেটডর েযাে্ক িযাটপক্ষ িটব।

ক্রে 
নং

ঋণগ্রেীতার নাে/ 
মলান অ্াকাউন্ট নম্বর

সম্পফতির ফববরণ/  
বাস্তফবক দখহলর তাফরখ

দাফব ফবজ্ঞফতির 
তাফরখ/  দাফবকৃত 

অর্াঙ্ক ( ₹ ) 

ব্াহঞ্চর 
নাে

1 অনুশ্রী ির/  অঞ্জনযা ির/  235/1, 
শযাসতিগড় স�ডযার ফরযাড, উতির 
24 পরগনযা, পসচিিবঙ্গ, 
শ্যািনগর, সপন– 743127 / 
LBCAL00005032846

স্ণ্কিীপ অ্যাপযাে্কটিন্, ্্যাে নিং D, ফ্যার নিং 2, ফিযাস্ডিং নিং 355, 355/1 ও 
355/2, বযািুটিবপুর ফরযাড, ফিৌেযা– িূিযাটেযাড়, ফে এি নিং 18, আর এি 
িযাগ নিং 967, আর এি িসতয়যান নিং 152, েযানযা– েগদ্দি, ওয়যাড্ক নিং 25, 
ভযােপযাড়যা পুরিভযা, ফেিযা– উতির 24 পরগনযা, সপন– 743127, িুপযার সবল্ট 
আপ এসরয়যা– 765.05 বগ্ক�ুে / বযাস্তসবর িিটির তযাসরি:  20.05.2022

15 নটভম্বর, 2021
/ 

₹13,46,020 / –

 রিরযাতযা  

  উপটরযাক্ত ঋণগ্রিীতযা( গণ) /েযাসিনিযার( গণ)  এবিং েনিযািযারণটর এতদ্দযারযা ওপটর উসলিসিত পসরিযাণ অে্কযাঙ্ক আিযায় ফিওয়যার েন্ এই সবজ্ঞসতি প্ররযাটশর তযাসরি 
ফেটর 30  সিটনর সবজ্ঞসতি  টিওয়যা িি, অন্েযায় সিসরউসরটি ইন্যাটরস্ট ( এনট�যাি্কটিন্)  রুিি, 2002  এর রুি নিং 8 ও 9 এর িিংস্যান অনুযযায়ী উক্ত বন্ধর রযািযা 
েযাসিনযুক্ত িম্পসতিগুসি এই সবজ্ঞসতি প্ররযাটশর তযাসরি ফেটর  30 সিন অসতবযাসিত িওয়যার পটর সবক্রয় ররযা িটব। 

তাফরখ:  25 মে, 2022  অনুহোফদত আফধকাফরক
   স্ান:  কলকা তা   আইফসআইফসআই ব্াঙ্ক ফলফেহেড                           

 ফিফনি ফসহটেেস ফলফেহেড
ফরসেস্টযাড্ক অস�ি:  ফিিন ইটরযা, ৪ে্ক তি, প্লে নিং ১০৬৮ 
ও ফিের আে্কযাসরয়যাি ফরযাড, ১১১১ যযাত্যাগযাসি, সনউ েযাউন, 
রিরযাতযা, পব– ৭০০১৫৭, ফ�যান নিং ৯৪২০১৪৫৮৫০

CIN: U74140WB1993PLC057480
ই ফিি:  legal@gsl.in 

িে্ নং:  আইএনফস–২৬
[ ফরযাম্পযাসনে ( ইনরটপ্কযাটরশন)  রুিি, 

২০১৪–এর রুি ৩০ ফিযাতযাটবর]
এর রযাে্ ফেটর অন্ রযাটে্   ফরযাম্পযাসনর ফরসেস্টযাড্ক 

অস�ি স্যানযাতিটরর উটদ্দটশ্ িিংবযািপটত্ প্ররযাটশর সবজ্ঞযাপন
ফরন্দীয় িররযার, ইস্টযান্ক সরসেয়ন, সনেযাি প্যাটিি, ২য় 
এিএিও সবস্ডিং, েতুে্ক তি, ২৩৪/৪, এ ফে সি ফবযাি ফরযাড, 
রিরযাতযা– ৭০০ ০২০ িিীটপ
ফরযাম্পযাসনে অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নিং িযারযার ( ৪) নিং 
উপিযারযা এবিং ফরযাম্পযাসনে ( ইনরটপ্কযাটরশন)  রুিি, 
২০১৪–এর রুি ৩০–এর িযাব রুি ( ৫)–এর ক্লে  (  এ) 
এবিং  সবষয়র

ও
সবষয়: মেঃ  ফিফনি ফসহটেেস ফলফেহেড, ফরসেস্টযাড্ক অস�ি:      
ফিিন ইটরযা, ৪ে্ক তি, প্লে নিং ১০৬৮ ও ফিের আে্কযাসরয়যাি 
ফরযাড, ১১১১ যযাত্যাগযাসি, সনউ েযাউন, রিরযাতযা, পব– 
৭০০১৫৭।

....... আটবিনরযারী
এতদ্দযারযা েনিযািযারটণর জ্ঞযাতযাটে্ক েযানযাটনযা িটছে ফয, ২৩ 
ফি,  ২০২২  তযাসরটি অনুসঠিত উক্ত আটবিনরযারী ফরযাম্পযাসনর 
সবটশষ িযািযারণ িভযায় গিৃীত এরটি সবটশষ সিদ্যাতি অনুযযায়ী 
ফরযাম্পযাসনে অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ িযারযািীটন ‘পফচিেবঙ্গ 
রাজ্’ ফেটর ‘েফরয়ানা রাজ্’ফত  এই ফরযাম্পযাসনর 
ফরসেস্টযাড্ক অস�ি স্যানযাতিটরর উটদ্দটশ্ এই ফরযাম্পযাসনর 
িঙ্ঘস্যারটরর পসরবত্কটনর সবষয়টি সনসচিত ররযার েন্ 
আটবিনরযারী ফরযাম্পযাসনর তরট� ফরন্দীয় িররযার, 
সরসেওনযাি সডটরক্টর, ইস্টযান্ক সরসেয়ন, ররটপযাটরে সবষয়র 
িতির, রিরযাতযার রযাটি এরটি আসে্ক ফপশ ররযার প্রস্তযাব 
আনযা িটয়টি।
এই ফরযাম্পযাসনর ফরসেস্টযাড্ক অস�টির প্রস্তযাসবত উক্ত 
স্যানযাতিটর রযারও স্যাে্ক কু্ষণ্ণ িটি বযা কু্ষণ্ণ িওয়যার িম্যাবনযা 
আটি বটি িটন ররটি সতসন/তযাঁরযা এেফসএ–২১ মপাে্াল 
( www.mca.gov.in )–ফত ইনটভস্টর রিটপ্লন �ি্ক িযাসিি 
রটর সরিংবযা এই সবজ্ঞসতি িিংবযািপটত্ প্ররযাসশত িওয়যার 
তযাসরি ফেটর ফেযাদ্দ সিটনর িটি্ সরসেওনযাি সডটরক্টর, 
ইস্টযান্ক সরসেয়ন, সনেযাি প্যাটিি, ২য় এিএিও সবস্ডিং, 
েতুে্ক তি, ২৩৪/৪, এ ফে সি ফবযাি ফরযাড, রিরযাতযা– ৭০০ 
০২০–এর রযাটি তযাঁর ( পুিং/  স্তী)  স্যাটে্কর িরন ও সবটরযাসিতযার 
রযারণ উটলিি রটর সিসিতভযাটব েযানযান বযা ফরসেস্টযাড্ক 
ডযাটর পযাঠযান এবিং এর িটঙ্গ এরটি িি�নযািযা দ্যারযা বক্তব্ 
িিসে্কত িওয়যা আবশ্র এবিং এর এরটি রসপ অবশ্ই 
আটবিনরযারী এই ফরযাম্পযাসনর উক্ত ফরসেস্টযাড্ক অস�টির 
ঠিরযানযায় ফপশ ররটত িটব।

ফিফনি ফসহটেেস ফলফেহেড–এর ফবযাটড্কর তরট� 
স্যা/ 

প্রশান্ত মলাফেয়া
( ি্যাটনসেিং সডটরক্টর)   DIN: 00252861

সনবযাি– ৬০২, েযাওয়যার ১২, ি্ ফক্লযাে িযাউে, সনব্কযাণ 
রযাস্রি, ফিক্টর ৫০, িযাউে সিটি–২, �যারুরনগর, গুড়গযাঁ, 

িসরয়যানযা ১২২০১৮
স্যান:  রিরযাতযা                     
তযাসরি:  ২ ৫.  ০৫. ২০২২  

 বালুরঘাে ব্াঞ্চ ( ০০০২০)  
মশাভা েজুেদার সরফণ, বালুরঘাে, 

মজলা– দফষিণ ফদনাজপুর, ফপন–৭৩৩১০১
ই–মেল: sbi.00020@sbi.co.in

দখল ফবজ্ঞফতি 
 রুল ৮( ১) 

( স্াবর সম্পফতির জন্)

ফযটিতু, মটেে ব্াঙ্ক অি ইফডিয়া,  বালুরঘাে ব্াহঞ্চর অনুটিযাসিত অস�িযার সিটিটব সনম্নস্যাক্ষররযারী  
সিসরউসরেযাইটেশন অ্যান্ড সররনস্টযারশন অ� স�নযাসসিয়যাি অ্যাটিেি অ্যান্ড এনট�যাি্কটিন্ অ� সিসরউসরটি 
ইন্যাটরস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (৩ অ� ২০০২)  ফিযাতযাটবর এবিং সিসরউসরটি ইন্যাটরস্ট ( এনট�যাি্কটিন্)  রুিি, 
২০০২– এর রুি ৩– এর িটঙ্গ পঠনীয় উক্ত অ্যাটক্টর ১৩ ( ১২)  িযারযািীটন তযাঁর ওপর অসপ্কত ক্ষিতযাবটি 
ঋণগ্রিীতযা জনতা ধাবা কাে মরটেুহরন্ট ( স্বত্াফধকারী প্রয়াত ফেফের মঘাষ),  ফপতা–  প্রয়াত অেহরন্দ্রনার 
মঘাষ ( উতিরাফধকারী এবং জাফেনদার মেৌফেতা অফধকারী মঘাষ, স্বােী–  প্রয়াত ফেফের মঘাষ) , গ্রাে–  
রঘুনারপুর, মপাঃ– ফব টি পাক,্ রানা–  বালুরঘাে, মজলা–  দফষিণ ফদনাজপুর, ফপন– ৭৩৩ ১৩৩–এর 
প্রসত ১৮. ০৩. ২০২১ তযাসরি িিংবসিত িযাসব সবজ্ঞসতি ইিু্ রটরসিটিন, যযাটত উক্ত সবজ্ঞসতির তযাসরি ফেটর 
৬০ সিটনর িটি্ িিংসলিষ্ট সবজ্ঞসতিটত উসলিসিত পসরিযাণ অে্কযাঙ্ক ₹  ৮,০১,৩৩৭. ০০ ( আে লষি এক োজার 
ফতনহশা সাইফরিশ োকা োরি)  ৩০. ০৩. ২০১১ অনুযযায়ী +  িুি িটিত আিযায় ফিওয়যার েন্ তযাঁটির আহ্যান 
েযানযাটনযা িটয়সিি।
উক্ত ফিনিযার ওই পসরিযাণ অে্কযাঙ্ক আিযায় সিটত ব্ে্ক িওয়যায় এতদ্দযারযা সবটশষ রটর ওই 
ফিনিযার/ েযাসিনিযার এবিং েনিযািযারটণর জ্ঞযাতযাটে্ক েযানযাটনযা িটছে ফয, সনম্নস্যাক্ষররযারী উক্ত রুিিিূটির 
রুি ৮– এর িটঙ্গ পঠনীয় উক্ত অ্যাটক্টর ১৩ ( ৪)  িযারযািীটন তযাঁর ওপর অসপ্কত ক্ষিতযাবটি ১৮ মে, ২০২২ 
তযাসরটি নীটে বসণ্কত িম্পসতির িিি সনটয়টিন।
সবটশষ রটর ওই ফিনিযার/ েযাসিনিযার এবিং েনিযািযারণটর এতদ্দযারযা সনটম্নযাক্ত িম্পসতি সনটয় ফিনটিন নযা 
ররযার েন্ িতর্ক ররযা িটছে এবিং এরপটরও এই িম্পসতি সনটয় ফয ফরযানও ফিনটিন ররযা িটি তযা উক্ত 
সবজ্ঞসতিটত উসলিসিত বটরয়যা ₹  ৮,০১,৩৩৭. ০০ ( আে লষি এক োজার ফতনহশা সাইফরিশ োকা োরি)  
৩০. ০৩. ২০১১ অনুযযায়ী ফস্টে ব্যাঙ্ক অ� ইসন্ডয়যার েযাে্কিযাটপক্ষ িটব।
আপসন আরও িুি ( ২৫. ০৮. ২০০৯ ফেটর) , আনুষসঙ্গর িরে, আইসন িরে, িরে, িযাশুি ইত্যাসি প্রিযাটন বযাি্।

স্াবর সম্পফতির ফববরণ
১৮ ফডসিটিি সভেযা েসির িরি অপসরিযায্ক অিংশ অিীনস্ ফিৌেযা–  পরযানপুর, ফে এি নিং ১৫১, প্লে নিং 
৮৪/ ৪৯৫ ( এি আর)  িসতয়যান নিং ৯০, সডড নিং ৫২৮ িযাি ১৯. ০৪. ২০০৭, েযানযা–  বযািুরঘযাে, ফেিযা–  
িসক্ষণ সিনযােপুর, িম্পসতি নযািযাসঙ্কত:  প্রয়যাত সিসির ফঘযাষ, সপতযা–  প্রয়যাত অিটরন্দনযাে ফঘযাষ, গ্রযাি:  
রঘুনযােপুর, ফপযাঃ– সব টি পযার্ক, েযানযা–  বযািুরঘযাে, ফেিযা–  িসক্ষণ সিনযােপুর, সপন– ৭৩৩ ১৩৩।
িম্পসতির ফেৌিসদ্দ ( সবক্রয় সডড নিং ৫২৮ অনুযযায়ী) :  উতিটর–  রযাস্তযা, িসক্ষটণ–  সনসিি ফেৌিুসর, পূটব্ক–  িুিীর 
িণ্ডি, পসচিটি–  রবীন িণ্ডি।
তাফরখ:  ১৮. ০৫. ২০২২   অনুহোফদত আফধকাফরক
স্ান:  বালুরঘাে       মটেে ব্াঙ্ক অি ইফডিয়া

 আইফডএিফস িাটে্ ব্াঙ্ক ফলফেহেড
( পূব্তন ক্াফপোল িাটে্ ফলফেহেড এবং আইফডএিফস ব্াঙ্ক ফলফেহেড–এর সহঙ্গ সংেুক্ত) 
CIN: L65110TN2014PLC097792 
ফরসেস্টযাড্ক অস�ি:  ফর আর এি েযাওয়যারি, ফ্যার নিং ৮, ি্যাসরিংেন ফরযাড, ফেেটপে, ফেন্যাই–৬০০০৩১
ফ�যান:  + ৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০০০ ।  �্যাক্স:  + ৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০২২

পফরফশষ্ট–IV  [ রুল ৮( ১) ] 
দখল ফবজ্ঞফতি

( স্াবর সম্পফতির জন্) 
ফযটিতু, আইসডএ�সি �যাস্ট্ক ব্যাঙ্ক সিসিটেড ( পূব্কতন র্যাসপেযাি �যাস্ট্ক সিসিটেড এবিং আইসডএ�সি ব্যাঙ্ক সিসিটেড–এর িটঙ্গ িিংযুক্ত) –এর 
অনুটিযাসিত আসিরযাসরর সিটিটব সনম্নস্যাক্ষররযারী সিসরউসরটি ইন্যাটরস্ট ( এনট�যাি্কটিন্)  রুিি, ২০০২–এর রুি ৩ িি পঠনীয় সিসরউসরেযাইটেশন 
অ্যান্ড সররনস্টযারশন অ� স�নযাসসিয়যাি অ্যাটিেি অ্যান্ড এনট�যাি্কটিন্ অ� সিসরউসরটি ইন্যাটরস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩( ১২)  িযারযািীটন তযাঁর ওপর 
অসপ্কত ক্ষিতযাবটি ঋণগ্রিীতযা, িি–ঋণগ্রিীতযাগণ এবিং েযাসিনিযারগণ:  ( ১)  মসফলে েডিস, ( ২)  আবদুল লফতি ( ৩)  তাজফনয়ারা খাতুন–এর প্রসত 
০৫. ০৩. ২০২২ তযাসরি িিংবসিত এরটি িযাসব সবজ্ঞসতি েযাসর রটরসিটিন  যযার িযাি্টি উক্ত ফবজ্ঞফতি প্রাফতির তাফরখ মরহক ৬০ ফদহনর েহধ্ ওই 
ফবজ্ঞফতিহত উফলিফখত অর্াঙ্ক অরা্ৎ, ১২. ০৬. ২০১৯ অনুযযায়ী ₹৯,৭২,১৫৬. ৮২ ( নয় লষি বােতির োজার একহশা ছাপানি োকা এবং ফবরাফশ পয়সা 
োরি)  পসরটশযাটির েন্ তযাঁটির প্রসত আহ্যান েযানযাটনযা িটয়সিি।
উক্ত ঋণগ্রিীতযাগণ এই অে্কযাঙ্ক পসরটশযাটি ব্ে্ক িওয়যায় এতদ্দযারযা সবটশষত ওই ঋণগ্রিীতযা এবিং েনিযািযারটণর প্রসত সবজ্ঞসতি েযাসর ররযা িটছে ফয, 
সনম্নস্যাক্ষররযারী ২১ মে, ২০২২ তযাসরটি উক্ত রুিিিূটির রুি ৮ িি পঠনীয় উক্ত অ্যাটক্টর ১৩ নিং িযারযার (৪)  নিং উপিযারযািীটন তযঁার ওপর অসপ্কত 
ক্ষিতযাবটি এিযাটন নীটে বসণ্কত িম্পসতির প্রতীরী িিি সনটয়টিন।
সবটশষত ওই ঋণগ্রিীতযাগণ এবিং েনিযািযারণটর এতদ্দযারযা সনটম্নযাক্ত িম্পসতি সনটয় ফিনটিন নযা ররযার েন্ িতর্ক ররযা িটছে এবিং এই িম্পসতি 
সনটয় ফয–ফরযানও ফিনটিন ₹৯,৭২,১৫৬. ৮২ ( নয় িক্ষ বযািতির িযােযার এরটশযা িযাপযান্ েযারযা এবিং সবরযাসশ পয়িযা িযাত্)    এবিং  পরবততী িুি িটিত 
আইসডএ�সি �যাস্ট্ক ব্যাঙ্ক সিসিটেড ( পূব্কতন র্যাসপেযাি �যাস্ট্ক সিসিটেড এবিং আইসডএ�সি ব্যাঙ্ক সিসিটেড–এর িটঙ্গ িিংযুক্ত) –এর েযাে্ক িযাটপক্ষ িটব।
উক্ত অ্যাটক্টর ১৩ নিং িযারযার ( ৮)  নিং উপিযারযার িিংস্যান অনুযযায়ী প্রযাপ্ ফিয়যাটির িটি্ এই েযাসিনযুক্ত পসরিম্পিগুসি িযাড়যাটনযার ব্বস্যা গ্রিটণর েন্ 
িম্পসর্কত ঋণগ্রিীতযার িটনযাটযযাগ আরষ্কণ ররযা িটছে।

 স্াবর সম্পফতির ফববরণ
১৫¼  মডফসহেল জফের সকল অপফরোে্ অংশ সে তদুপফর ফনে্াণ োর আংফশক দাি নং ৪৫৮ অধীনস্ খফতয়ান নং ১৪৯, বত্োন খফতয়ান নং 
২৮৫, মজ এল নং ২২, মর সা নং ৪০, মতৌফজ নং ২১৪৯, মেৌজা– ফসরাফসফন, রানা– আেডাঙ্গা, আধাতা গ্রাে পঞ্চাহয়ত অধীহন মজলা– উতির ২৪ 
পরিনা, ফপন– ৭৪৩ ২২১ এবং ম�ৌেফদি:  পূহব্:  খাফল জফে, পফচিহে:  ফনেমীয়োণ ভবন, উতিহর:  একতলা, দফষিহণ:  ১৪ িুে রাস্তা।

তাফরখ:  ২১– ০৫– ২০২২   অনুহোফদত আফধকাফরক
স্ান:  কলকাতা   আইফডএিফস িাটে্ ব্াঙ্ক ফলফেহেড
মলান অ্াকাউন্ট নং ২৩৩৫৯৬৯৫    ( পবূ্তন ক্াফপোল িাটে্ ফলফেহেড এবং আইফডএিফস ব্াঙ্ক ফলফেহেহডর সহঙ্গ সংেুক্ত) 

l ১ পাতার পর
আপসন সনটেটর প্রশ্ন ররুন, আপসন িিটর 
রী সিটয়টিন? আর িি আপনযাটর রী 
সিটয়টি? সিিীপ ফঘযাষ বিটব। ফি িিটর 
িযাড়ঁ রসরটয়টি। সববৃসত সিটয়, ফ�িবুর 
রটর রযােনীসত িয় নযা।’  সিিীপ ফঘযাটষর 
ফিই িতিটব্র ফপ্রসক্ষটত আে অনপুি 
বটিন, ‘ আিযাটির িযাননীয় প্রিযানিন্তী 
িযািযাসের িযাি্টির ওপর রতেযা গুরুত্ব 
ফিন, ফিেযা তযারঁ ফবযাঝযা উসেত। যসি 
িযািযাসের িযাি্টির গুরুত্ব নযা েযারত, 
তযািটি সতসন এত গুরুত্ব সিটতন নযা। িটি 
বুসদ্িতিযার িযাি্টিও অবিযান রযািযা যযায়। ’ 

িযািযাসের িযাি্টি এবিং প্ররযাটশ্ িি 
িম্পটর্ক সবরূপ িতিব্ ররটি আটিটর 
িটিরই ক্ষসত িয় বটি িিংবযািিযাি্টি 
েযাসনটয়সিটিন সিিীপ ফঘযাষ। আে তযার 
েবযাটব অনপুি িযােরযা বটিন, ‘ ফরউ যসি 
দুি ফেটর ফিযানযা আসবষ্যার ররটত যযান, 
এররি আইনস্টযাইন–িযার্কযা রেযা বটিন, 
ফিটক্ষটত্ও িিংগঠটনর ক্ষসত িয়।

ফবহজফপ মভহে
l ১ পাতার পর
ফয– িব েযায়গযায় সবটেসপর ফপযাস্টযার ও 
িটির নযাি ফিিযা সিি, তযা সিঁটড় ফ�িযা 
িটছে। ফিিযাগুটিযা িুটি ফিওয়যা িটছে।  ২৮ 
ফি অসভটষটরর িভযা ফশষ িটয় যযাওয়যার 
পর তৃণিূি ফেিযায় পুটরযািটি ফিযারিভযার 
রযাে শুরু রটর ফিটব। ফেিযায় প্রসতটি 
সবিযানিভযা ফরটন্দ সিটিিং– সিসিি িটব। 
ফেিযা ফেটর ইসতিটি্ সনটি্কশ ফিওয়যা 
িটয়টি, সবটেসপর প্রসত িতর্ক েযারটত 
িটব। তযারযা ফ�র কুৎিযা ররটি। এটির 
েবযাব রযােননসতরভযাটব সিটত িটব। 
অেু্কন আিযায় িটির িিংগঠন অটনর ফবসশ 
শসক্তশযািী িটয়টি। সবসভন্ রি্কিূসেটত 
অেু্কনটর শযাসিি ররটত িটব। বনগযাঁর 
িিংগঠন আরও শসক্তশযািী ররযার িররযার।

সিিীপ–অনুপি মরেন �ালহকর তৎপরতায়
�ালহকর তৎপরতায় েৃতু্র োত মরহক মবঁহ� মিহলন এক েফেলা। আত্মেত্া 
করার জন্ ওই েফেলা মরললাইহনর ওপর এহস পহেন। ঘেনাটি ঘহে দফষিণ–
পবূ ্মরহলর আদ্া–পরুুফলয়া শাখার িেধ্রুহবশ্বর–আনারা মরল মটেশহনর োহে। সাহক্ল অফিস:  েুফশদ্াবাদ, ২৬/ ১১, শফেদ সেূ্ মসন মরাড,্ মিারাবাজার,

মপাঃ ও রানা–  বেরেপুর, মজলা–  েুফশ্দাবাদ, পফচিেবঙ্গ– ৭৪২ ১০১

মপ্রফেহসস প্রহয়াজন
পযাঞ্জযাব ন্যাশনযাি ব্যাঙ্ক সব ও:  ইিিযািপুর (  সড নিং–  ০৭৯৩২০)  – এর উটলিটযযাগ্ স্যাটন 
িবররি নযাগসরর িুসবিযা (  ২৭ ×  ৭ েন ফেযাগযান)   ও রযার পযাসর্কিং িুসবিযাযুক্ত এরতিযায় 
সিে/ ভযাড়যা সভসতিটত ততসর ফপ্রসিটিি অসিগ্রিটণর েন্ ইছেুর িযাসিরটির রযাি ফেটর 
িরপত্/ ডযার আহ্যান ররটি।

কাহপে ্এফরয়া তল  গুরুত্পূণ্ অবস্ান মেখাহন

িব্কযাসির ১০৩৫ বগ্ক�ুে এরতিযা ইিিযািপুর বযািস্ট্যান্ড (  েিঙ্গী ফরযাড)  ,  ফনতযাসে  
  স্ট্যােুর রযাটি।

সনি্কযাসরত বয়যাটন প্রসক্রয়যািযাস�র ০৯. ০৬. ২০২২– এ সবটরি ৫েযার িটি্ বযা আটগ ডযার েিযা 
ররটত িটব, উক্ত ঠিরযানযায় বয়যান পযাওয়যা যযাটব। ফরযানও রযারণ নযা িসশ্কটয় ব্যাঙ্ক ফয ফরযানও 
বযা িব ডযার গ্রিণ বযা বযাসতি ররটত পযাটর ব্যাঙ্ক।

সাহক্ল মেড 

  ওফরহয়ন্টাল কাব্ন অ্াডি মকফেক্ালস ফলফেহেড
CIN: L24297WB1978PLC031539

মরফজ.  অফিস:  ৩১, মনতাফজ সুভাষ মরাড, কলকাতা ৭০০০০১
মিান:   +  ৯১ ৩৩ ২২৩০৬৮৩১, ি্াক্স:  +  ৯১ ৩৩ ২২৪৩৪৭৭২

ই মেল:  investorfeedback@occlidia.com ওহয়বসাইে: www.occlidia.com

 ৩১ ো�্, ২০২২ পে্ন্ত ফতন োস ও বছহরর একক অপরীফষিত আফর্ক িলািহলর সারাংশ
  ( মশয়ার ফপছ ুমডো বাহদ লাখ োকায়)  

ক্রে                   
ফববরণ

   মশষ ফতন োস                     বছর মশষ

   নং   ৩১ ো�,্ ২০২২ ৩১ ফডহসম্বর ২০২১ ৩১ ো�,্ ২০২১ ৩১ ো�্ ২০২২ ৩১ ো�্ ২০২১ 
  ( পরীফষিত)  ( অপরীফষিত)  ( পরীফষিত) ( পরীফষিত) ( পরীফষিত)   
১  রযারবযাটর ফিযাে আয় ১০৯৩৫. ৭৮ ৯৫৩৯. ০৪ ১০৬০৫. ৭১ ৩৮৭৭৮. ৭৬ ৩৪২১৮. ১১

২ রটরর পটর িযািযারণ রযাটে সনে িযাভ ৪৩৩.০২ ১০৫৬.৫৯ ২৪৭৫.৬৬ ৩৯৯৪. ৭৪ ৭৫০০.১৮

৩ ফিয়যাটি ফিযাে ব্যাপর আয় [ ফিয়যাটি ৫১১ .৩৮ ১০৫৬.৯২ ২৪৬২.৪৫ ৪১৫২. ৪৪ ৭৪৫৫. ৫৬
 রটরর ও রটরর পটর অন্ ব্যাপর
 আটয়র পটর িযাভ/ ( ক্ষসত) িটিত] 

৪ ইকু্ইটি ফশয়যার িূিিন   ৯৯৯.০১ ৯৯৯.০১ ১০০০. ৫৩ ৯৯৯.০১ ১০০০. ৫৩

৫ পূব্ক সিিযাব বিটরর ব্যািযাসি সশে িযাস�র —  — ৫৪৭০৯.৬৩ ৫২২৫৩.৯৯
 পুনিূ্কি্যায়ন সরেযাভ্ক  িযাড়যা অন্ ইকু্ইটি 

৬ ফশয়যার সপিু আয় ( ইসপএি)  
 ( ফ�ি ভ্যািু েযাঃ ১০/  এর প্রসতটি)
 িূি ও   সিশ্র ৪.৩৩ ১০. ৫৮ ২৪.৭৮ ৩৯.৯৯ ৭৫. ০৮

 ৩১ ো�্, ২০২২ পেন্্ত ফতন োস ও বছহরর একীকৃত অপরীফষিত আফর্ক িলািহলর সারাংশ
 ( মশয়ার ফপছ ুমডো বাহদ লাখ োকায়)  

ক্রে
                           

ফববরণ

               মশষ ফতন োস                               বছর মশষ

নং  ৩১ ো�্, ২০২২ ৩১ ফডহসম্বর ২০২১    ৩১ ো�্, ২০২১  ৩১ ো�্ ২০২২ ৩১ ো�্ ২০২১ 
  ( পরীফষিত)  ( অপরীফষিত)  ( পরীফষিত) ( পরীফষিত) ( পরীফষিত)  

১  রযারবযাটর ফিযাে আয় ১২৬৪০. ১৩ ১০৯৫১.৩৯ ১২০০৯. ৩৮ ৪৪৩৭১. ২৩ ৩৮৩৫৩. ৮১

২ রটরর পটর িযািযারণ রযাটে সনে িযাভ ৬৮৯.১৪ ১২০৫.৬১ ৩০৭৫.০৬ ৪৬১৯. ২২ ৮২৯৮.৯৫

৩ ফিয়যাটি ফিযাে ব্যাপর আয় [ ফিয়যাটি রটরর ৭৭১ .২৯ ১২০৯.৫১  ৩০৬৬.৩৭ ৪৭৮১. ২০ ৮২৫৭.১৩
 ও রটরর পটর অন্ ব্যাপর আটয়র
 পটর িযাভ/ ( ক্ষসত) িটিত] 

৪ ইকু্ইটি ফশয়যার িূিিন   ৯৯৯.০১ ৯৯৯.০১ ১০০০. ৫৩ ৯৯৯.০১ ১০০০. ৫৩

৫ পূব্ক সিিযাব বিটরর ব্যািযাসি সশে িযাস�র — — — ৫৫০৮৯. ৯২ ৫২৩১৯.৮০
 পুনিূ্কি্যায়ন সরেযাভ্ক  িযাড়যা অন্ ইকু্ইটি 

৬ ফশয়যার সপিু আয় ( ইসপএি)  
 ( ফ�ি ভ্যািু েযাঃ ১০/  এর প্রসতটি)
 িূি ও   সিশ্র ৫.৬২ ১১.৩২ ২৭.৭৮ ৪৩. ১১ ৭৯. ০৮

দ্ষ্টব্: 
১.  উক্ত �িযা�ি অসডে রসিটি দ্যারযা িূি্যাসয়ত ও ফবযাড্ক অ� সডটরক্টরি দ্যারযা ২৪ ফি, ২০২২–এর িভযায় অনুটিযাসিত 

িটয়টি।
২.  উপটরযাক্ত টি ফিসব ( সিসস্টিং অবসিটগশনি অ্যান্ড সডিটক্লযােযার সরটরযায়্যারটিন্ি)  ফরগুটিশনি ২০১৫ এর ফরগুটিশন 

৩৩ এর অিীটন স্টর এক্সটেটঞ্জ �যাইি ররযা  ৩১ িযাে্ক, ২০২২ পয্কতি সতন িযাি ও বিটরর সবশি আসে্কর �িযা�টির 
িযারযািংশ।     ৩১ িযাে্ক, ২০২২ পয্কতি সতন িযাি ও বিটরর আসে্কর �িযা�টির পূণ্ক বয়যান পযাওয়যা যযাটব স্টর এক্সটেটঞ্জর 
ওটয়বিযাইে www.bseindia.com/www.nseindia.com  ও ফরযাম্পযাসনর ওটয়বিযাইে www.occlidia.com এ। 

 মবাড্ অি ফডহরক্টরহসর আহদশ অনুোয়ী
 স্ান:  নয়ডা  ( অরফবন্দ মিাহয়ঙ্কা) 
তাফরখ:  ২৪ মে, ২০২২  ে্াহনফজং ফডহরক্টর

 ফসআইএন:  L45400WB2008PLC121426 
মরফজটোড্ অফিস:  অ্াহক্রাপফলস, ম্ার নং ১৩, ১৮৫৮/ ১, রাজডাঙ্গা মেন মরাড, কসবা, কলকাতা–৭০০১০৭

৩১ ো�,্ ২০২২ সোতি ত্রিোফসক এবং অর্বহষ ্একক ও পুঞ্ীভূত ফনরীফষিত আফর্ক িলািহলর সংফষিতিসার

(িক্ষ েযারযার অটঙ্ক) 

ফববরণ

এরর পুঞ্জীভূত
সোতি ত্রিোফসক সোতি বছর সোতি ত্রিোফসক সোতি বছর

৩১. ০৩. ২০২২ ৩১. ০৩. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২২ ৩১. ০৩. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২২ ৩১. ০৩. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২২ ৩১. ০৩. ২০২১
ফনরীফষিত ফনরীফষিত ফনরীফষিত ফনরীফষিত ফনরীফষিত ফনরীফষিত ফনরীফষিত ফনরীফষিত

রযারবযার ফেটর ফিযাে আয় ৩,৪৮০ ৯,৫১৪ ১৭,০৯৮ ১৮,৩৭৩ ৪,৩৬৯ ৯,৫১৪ ১৯,৬৫২ ১৮,৬৪৬
রর–পবূ্ক ফনে িুনযা�যা/ ( ক্ষসত) ২৯৪ ২৭১ ১,৬৭৯ ৮৭১ ৩৫০ ২২১ ১,৭৩৪ ৬৪০
রর–পরবততী ফনে িুনযা�যা/ ( ক্ষসত) ২৪৭ ( ৪১২) ১,৩২৫  ২৮৮  ৪২৭  ( ৪৫৭)  ১,৫০৪  ৬১
ফিযাে ফবযািগি্ আয় [ রর–পরবততী িুনযা�যা/ ( ক্ষসত)  এবিং রর–পরবততী অন্যান্ 

ফবযািগি্ আয় অতিভু্কক্ত রটর] 

২৪০ ( ৩৭৭) ১,৩১৮  ১,০০৬ ৪২০ ( ৪২২)  ১,৪৯৭  ৭৭৯

ইকুইটি ফশয়যার িূিিন ৭৫৭ ৭৫৭ ৭৫৭ ৭৫৭ ৭৫৭ ৭৫৭ ৭৫৭ ৭৫৭
িঞ্চয় ( পুনিূ্কি্যায়ণ িঞ্চয় বযাটি)  ১২,৯১১ ১১,৪২৬ ১১,৯৮৯ ১০,৩২৭
ফশয়যার প্রসত আয় ( প্রসতটির িূি্ ₹ ২/ –)  ( বযাসষ্করীরৃত নয়) 

( র)  বুসনয়যাসি

( ি)  সিসশ্রত ( ₹ ) 

( ₹ ) ০. ৬৫

( ₹ ) ০. ৬৫

( ১. ০৯) 

( ১. ০৯) 

 

৩. ৫০'

৩. ৫০

০. ৭৬

০. ৭৬

 ১. ১৩

১. ১৩

( ১. ২১) 

( ১. ২১) 

 ৩. ৯৭

৩. ৯৭

 ০. ১৬

০. ১৬

দ্ষ্টব্: 
( র)   ৩১ িযাে্ক, ২০২২ িিযাতি তত্িযাসির এবিং অে্কবটষ্ক ফরযাম্পযাসনর উপটরযাক্ত এরর ও পুঞ্জীভূত আসে্কর �িযা�িগুসি ২৪ ফি, ২০২২ তযাসরটি আটয়যাসেত সনে সনে িভযায় ফরযাম্পযাসনর অসডে রসিটি দ্যারযা পয্কযাটিযাসেত ও িুপযাসরশরৃত এবিং 

পসরেযািরিণ্ডিী দ্যারযা অনটুিযাসিত িটয়টি। ফিসব ( সিসস্টিং অবসিটগশনি অ্যান্ড সডিটক্লযােযার সরটরযায়্যারটিন্ি)  ফরগুটিশনি, ২০১৫–এর ফরগুটিশন ৩৩ ফিযাতযাটবর প্রটয়যােনযানুিযার এই আসে্কর �িযা�িগুসি ফরযাম্পযাসনর সবসিবদ্ 
অসডেরগণ পয্কযাটিযােনযা রটরটিন।

( ি)   উপসরসিসিত সববৃসতটি ফিসব ( সিসস্টিং অবসিটগশনি অ্যান্ড সডিটক্লযােযার সরটরযায়্যারটিন্ি)  ফরগুটিশনি, ২০১৫–এর ফরগুটিশন ৩৩ ফিযাতযাটবর স্টর এক্সটেঞ্জিিূটি ফপশ ররযা তত্িযাসির ও অে্কবটষ্ক আসে্কর �িযা�টির সবশি 
িসতয়যাটনর িিংসক্ষতিিযার। িিযাতি তত্িযাসির আসে্কর �িযা�িগুসির সবশি িসতয়যান স্টর এক্সটেঞ্জিিূটির ওটয়বিযাইে অে্কযাৎ, www.nseindia.com ও www.bseindia.com –এর পযাশযাপযাসশ এই ফরযাম্পযাসনর ওটয়বিযাইে অে্কযাৎ, www.
emamirealty.com  –ফতও ফিওয়যা আটি।

 পসরেযািরিণ্ডিীর েন্ ও তরট�
 ড.  নীটতশ কুিযার গুতিযা
রিরযাতযা  ি্যাটনসেিং সডটরক্টর এবিং সিইও
২৪ ফি, ২০২২  সডআইএন:  ০৮৭৫৬৯০৭ 

মদওয়ানফদফঘ ব্াঞ্চ
গ্রাে– মদওয়ানফদফঘ, মপাঃঅঃ– ফেজ্াপুর,

মজলা– পবূ্ বধ্োন, ফপন– ৭১৩১০২

ই–ফনলাে
ফবক্রয় ফবজ্ঞফতি

ক্রে 
নং

ক)  অ্াকাউন্ট/  ঋণগ্রেীতার নাে ও ঠিকানা

খ)  ব্াহঞ্চর নাে
স্াবর সম্পফতির ফববরণ জাফেনেুক্ত ঋণদাতার 

বহকয়া পাওনা

ক)  সংরষিণ েূল্
খ)  বায়না জো ( ইএেফড) 
ি)  ফবড গুণক
ঘ)  সম্পফতির আইফড নং
ে)  সম্পফতির ওপর দায়

১ ক)  ১.  মেসাস্ নহরন্দ্রনার এক্সহপাে্
মপ্রাঃ– ফেঃ বাসুহদব গুতি
সপতযা– প্রয়যাত স্পন কুিযার গুতি
গ্রযাি ও ফপযাঃঅঃ– সিে্কযাপুর, ফেিযা– পূব্ক বি্কিযান, সপন–৭১৩১০২, 
পসচিিবঙ্গ
ইউফনহের ঠিকানা:  িেুটিওয়যান সপরতিযা, রযাটেযায়যা ফরযাড, বি্কিযান, 
সপন–৭১৩১০১
২.  ফেঃ বাসুহদব গুতি ( বন্ধকদাতা) 
সপতযা– প্রয়যাত স্পন কুিযার গুতি, গ্রযাি ও ফপযাঃঅঃ– সিে্কযাপুর, ফেিযা– 
পূব্ক বি্কিযান, সপন–৭১৩১০২, পসচিিবঙ্গ
৩.  ফেহসস নবনীতা গুতি ( জাফেনদার) 
স্যািী– সিঃ বযািুটিব গুতি, গ্রযাি ও ফপযাঃঅঃ– সিে্কযাপুর, ফেিযা– পূব্ক 
বি্কিযান, সপন–৭১৩১০২, পসচিিবঙ্গ

খ)  মদওয়ানফদফঘ ব্াঞ্চ
মলান অ্াকাউন্ট নম্বর:  ৫০৩৯৮২৩০৩৪৭

সনটম্নযাক্ত ভূিম্পসতির অপসরিযায্ক িিগ্র পসরিযাণ যযার সস্সত 
ও সববরণ:  ফিৌেযা– িযািনপুর, ফে এি নিং ৬৯, আর এি 
িসতয়যান নিং ৬২০, ৩৬৭, এি আর িসতয়যান নিং ৪৭৪৯, 
৪৭৩৯, আর এি প্লে নিং ৫২৯, ৫৩২, এি আর প্লে নিং 
১১১৫, ১১১৮, েসির প্ররৃসত– বযাসড়, েসির পসরিযাপ– 
০. ০৩৪ এরর, এসডএিআরও– পবূ্ক বি্কিযাটন ফরসেস্টযাড্ক 
২৪. ০২. ২০১৬ তযাসরটির সবক্রয় িসিি নিং ১৪২৮ অনুযযায়ী 
সম্পফতির স্বত্াফধকারী ফেঃ বাসহুদব গুতি, ফপতা– প্রয়াত 
স্বপন কুোর গুতি।

₹ ৪,৭৪,৭৫,৪৯৮. ০০
( েযার ফরযাটি েুয়যাতির িক্ষ পেঁযাতির 
িযােযার েযারটশযা আেযানব্বই েযারযা 

িযাত্) , ০৬. ০৮. ২০২২ অনুযযায়ী +  
ব্যাটঙ্কর পযাওনযা পসরটশযাটির তযাসরি 

পয্কতি িুি ও ব্যাঙ্ক েযাে্ক

ক)  ₹ ২৮,৫০,০০০/ –

খ)  ₹ ২,৮৫,০০০/ –

ি)  ₹ ১০,০০০/ –

ঘ)  IDIB50398230347 

ে)  আোহদর জানা মনই

 ই–ফনলাহের তাফরখ ও সেয়:  তাফরখ:  ০৭. ০৬. ২০২২;  সেয়:  সকাল ১১:  ০০ো মরহক ফবহকল ৫:  ০০ো
ই–ফনলাে পফরহষবা প্রদানকারীর প্্ােিে্: ( ১)  www.indianbank.co.in; ( ২)  https://tenders.gov.in;
( ৩)  https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi  ; ( ৪)    পূঊহজছেযেঐঐ।মিাজি।িল

সবক্রয়িূি্ অবশ্ই সনি্কযাসরত িিংরক্ষণ িূি্ অটপক্ষযা ফবসশ িটত িটব। অনিযাইন সবটড অিংশ ফনওয়যার েন্ সবডযারগণটর  আিযাটির ই–সনিযাি পসরটষবযা প্রিযানরযারী িিংস্যা এিএিটিসি সিসিটেড–এর ওটয়বিযাইে 
( www.mstcecommerce.com )  ফিিযার পরযািশ্ক ফিওয়যা িটছে। প্রযুসক্তগত িিযায়তযার প্রটয়যােন িটি অনুগ্রিপূব্কর এিএিটিসি–এর ফিল্পটডস্ক নম্বর:  ০৩৩–২২৯০১০০৪ এবিং পসরটষবযা প্রিযানরযারীর ফিল্পটডটস্ক 
উপিব্ধ অন্ ফিল্পিযাইন নম্বরগুসি ফযযাগযাটযযাগ ররটবন। এিএিটিসি সিসিটেড–এর রযাটি ফরসেটস্টশটনর স্ট্যােযাি  এবিং ইএিসড স্ট্যােযাি েযানযার েন্ অনুগ্রিপূব্কর ibapifin@mstcecommerce.com  ই–ফিি 
আইসড–ফত ফযযাগযাটযযাগ ররটবন।
িম্পসতির সবশি তে্যাবসি এবিং িম্পসতির িসব িটিত সনিযাটির শত্ক ও সনয়িযাবসির েন্ অনুগ্রি রটর https://ibapi.in  ওটয়বিযাইে ফিিুন এবিং এই ফপযাে্কযাি িম্পসর্কত প্রটশ্নর ব্যাি্যা ফপটত অনুগ্রি রটর এই 
ফিল্পিযাইন নম্বরগুসিটত ফযযাগযাটযযাগ ররটবন:  ‘ ১৮০০ ১০২ ৫০২৬’  এবিং ‘ ০১১–৪১১০৬১৩১’ ।
https://ibapi.in   এবিং www.mstcecommerce.com   ওটয়বিযাইটে এই িম্পসতিগুসি ফিযাঁেযার িিয় সবডযারগণটর ওপটর উটলিিিটতযা িম্পসতির আইসড নম্বর ব্বিযাটরর পরযািশ্ক ফিওয়যা িটছে।

দ্ষ্টব্:  সম্পফকত্ ঋণগ্রেীতা( িণ)  ও জাফেনদার( িণ) –এর প্রফতও এটি একটি ফবজ্ঞফতি
তযাসরি:  ২৫. ০৫. ২০২২;   অনুটিযাসিত আসিরযাসরর          ,
স্যান:  আিযানটিযাি  ইসন্ডয়যান ব্যাঙ্ক  

‘পফরফশষ্ট IV    –A ’  [ রুল ৮( ৬)  এর সংস্ানসেূে দ্ষ্টব্]  

স্াবর সম্পফতিসেূে ফবফক্রর জন্ ফবক্রয় ফবজ্ঞফতি
ফসফকউফরটি ইন্টাহরটে ( এনহিাস্হেন্ট)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৮( ৬)  এর সংস্ানসেূে সে পঠনীয় ফসফকউফরোইহজশন অ্াডি ফরকনস্টাকশন অি ফিনাফসিয়াল অ্াহসেস অ্াডি এনহিাস্হেন্ট অি ফসফকউফরটি 
ইন্টাহরটে অ্াক্ট, ২০০২  অধীহন স্াবর পফরসম্পদসেূে ফবফক্রর জন্ ই–ফনলাে ফবক্রয় ফবজ্ঞফতি
এতদ্দযারযা েনিযািযারটণর পযাশযাপযাসশ সবটশষ রটর েযাসিনযুক্ত ঋণিযাতযার রযাটি  বন্ধর রযািযা/ িযায়বদ্/  ফরিযানযাবদ্ ও নীটে বসণ্কত স্যাবর িম্পসতি( গুসি)  িম্পসর্কত ঋণগ্রিীতযা( গণ)  ও েযাসিনিযার( গণ) এর জ্ঞযাতযাটে্ক েযানযাটনযা 
যযাটছে ফয, েযাসিনযুক্ত ঋণিযাতযারূটপ ইসন্ডয়যান ব্যাঙ্ক, ফেযানযাি অস�ি, আিযানটিযাি ( েযাসিনযুক্ত ঋণিযাতযা)   এর অনটুিযাসিত আসিরযাসরর নীটে প্রসতটি অ্যারযাউটন্র পযাটশ উসলিসিত ইসন্ডয়যান ব্যাঙ্ক ( েযাসিনযুক্ত ঋণিযাতযা) 
এর পযাওনযা অে্কযাঙ্ক পুনরুদ্যাটরর েন্ এিযাটন নীটে বসণ্কত স্যাবর িম্পসতি র প্রতীরী িিি সনটয়টিন যযা ০৭. ০৬. ২০২২ তযাসরটি ‘মেখাহন আহছ মসখাহন’ , ‘ো ফকছ ুআহছ তা’  এবং ‘ মেেন আহছ মতেন’  সভসতিটত 
সবসক্র ররযা িটব: 
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