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The General Manager 

Department of Corporate 

Services 

BSE Limited 

25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy 

Towers, Dalal Street, 

Mumbai-400001 

Respected Sir/ Madam, 

The Secretary 

National Stock Exchange of India 
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Exchange Plaza, 

Sandra Kurla Complex 

Bandra (E), 

Mumbai-400051 

cmami realty limited 

16th November, 2022 

The Secretary 

The Calcutta Stock 

Exchange Limited 

7, Lyons Range, 

Kolkata-700001 

Sub: Newspaper Publication of the Unaudited Financial Results for the 2nd quarter and half-year 

ended 301
h September, 2022 

We enclose herewith t he newspaper advertisement of the Unaudited Financial Results for the 2nd 

quarter and half-year ended 30th September, 2022, as published in the following newspapers today, 

i.e. 16th November, 2022: 

1. "Business Standard" (English) 
2. "Aajkal" (Bengali) 

This is for your information and record. 

Thanking you. 
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(Rs.in lacs)

Particulars Quarter Corresponding HalfYear Corresponding Yearended
Ended Quarter Ended HalfYear

Ended Ended
30.09.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 31.03.2022

Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited

Total IncomeFromOperations (Net) 7.51 9.82 12.58 14.40 31.78
Net Profit for the period ( before Tax, Exceptional
items and / or Extraordinary items) 1.12 1.30 1.73 2.16 5.25
Net Profit for the period before Tax( after Exceptional
items and / or Extraordinary items) 1.12 1.30 1.73 2.16 5.25
Net Profit for the period after Tax ( after Exceptional
items and / or Extraordinary items) 0.83 0.96 1.28 0.64 3.88
Total Comprehensive Income for the period after Tax 0.83 0.96 1.28 0.64 3.88
Equity Share Capital 1006.44 1006.44 1006.44 1006.44 1006.44
Reserves (excludingRevaluationReserve as shown
in the Balance Sheet of previous year) -51.03 -54.99 -49.75 -54.89 -51.03
Earnings Per Share (before and after extraordinary
items) (Face value of Rs. 10/- each) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04
(a) Basic (Rs.)
(b)Diluted (Rs.)

Notes :
1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors

at their meeting held on 14.11.2022
2. The above is an extract1of the detailed format of theResults forQuarterandHalfYearendedon30thSeptember,

2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements)Regulations, 2015. The full format of theStandaloneAuditedFinancial Results for theQuarter and
Half Year ended30thSeptember, 2022 is availableon theStockExchangewebsitewww.bseindia.comandon the
Company'swebsite -www.shyamainfosysltd .co.in

For and on behalf of the Board of Directors
Place : Kolkata SD/-
Date: 14.11.2022 Mr. Samir Biswas

ManagingDirector
DIN: 07834496

CorporateOffice: “StephenHouse”,RoomNo- 77 ,5THFloor,
4 B.B.D. Bag (East), Kolkata - 700001.

SHYAMA INFOSYS LIMITED
CIN : L24235MH1996PLC057150

Regd office: 3rd Floor, Plot-395/397, Ruia Building Kalbadevi Road, Dabhol Karwadi, Kalbadevi Mumbai
Mumbai City MH 400002 IN; Website: www.shyamainfosysltd.co.in Telephone: 033-22420751

EXTRACT OF THE UN-AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE
QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER,2022.
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১৫কলকাতা বুধবার ১৬ নভেম্বর ২০২২

খেলার েচুররা

 আজকাভলর প্রততভবদন

কাতার বিশ্বকাপ চলাকালীন ইউক্রেন–
  রাবিয়া যুক্ধের একমাস বিরবতর আক্িদন 
করক্লন বিিা সভাপবত বিয়াবনি 
ইনি্াবতিক্না। মঙ্গলিার িাবলক্ত বি 
২০ সক্মেলন উপলক্ষে হাবির বিক্শ্বর 
প্রথম সাবরর ননতার কাক্ে এই আক্িদন 
িানাক্না হল। ইনি্াবতিক্নার মক্ত, 
বিশ্বকাপ িুটিল একটা ইবতিাচক িাত্া 
নদক্ি সারা বিক্শ্ব, যা গত নয় মাস ধক্র 
ইউক্রেক্নর ওপর রাবিয়ার হামলার 
অিসান ঘটাক্নার পক্ষে একটা পদক্ষেপ 
হক্ত পাক্র। আক্িদক্নর ভবঙ্গক্ত 
ইনি্াবতিক্না িক্লক্েন, ‘বিশ্বকাক্পর 

সময় একমাক্সর যুধেবিরবতর কথা 
ভািুন। যবদ পুক্রা যুধেবিরবত সম্ভি 
নাও হয়, তাহক্ল এমন বকেু মানবিক 
পদক্ষেপ বনন, যাক্ত আলাপ আক্লাচনার 
মাধ্ক্ম একটা মীমাংসায় আসা যায়। 
মানবে, িুটিক্লর মাধ্ক্ম বিক্শ্বর সি 
গুরুত্বপূর্ সমস্া নমটাক্না সম্ভি নয়, 
বকন্তু বিশ্বকাপ িুটিল এমন একটা 
মঞ্চ, বিক্শ্বর অবধকাংি মানুষ অধীর 
আগ্রক্হ তাবকক্য় থাকক্ি। অক্নক্কই 
যখন থাকক্িন কাতাক্র, তখন িাবকরা 
নচাখ রাখক্িন টিবভক্ত। তাই রাবিয়া–
  ইউক্রেন সঙ্াক্তর অিসাক্ন বিশ্বকাক্পর 
মঞ্চটাক্ক কাক্ি লাগাক্নার নচষ্া নহাক।’  
বি ২০– র এই সক্মেলক্ন নপ্রবসক্েন্ট 

নিা িাইক্েন োড়াও নযাগ বদক্য়ক্েন 
রাবিয়ার বিক্দিমন্তী নসক্গ্ই লাভরভ। 
তাঁরা ইনি্াবতিক্নার কথা কতটা কাক্ন 
তুলক্িন, নসটা সমক্য় নিাঝা যাক্ি। তক্ি 
ইনি্াবতিক্না সক্মেলক্ন হাবির সকল 
গর্মান্ ি্বতির সই সংগ্রহ কক্রক্েন 
িুটিক্ল। আসক্ল ইনি্াবতিক্নার মাথায় 
অন্ বচতিা ঘুরক্ে। ২০১৮নত রাবিয়া 
বিশ্বকাক্পর সিল আক্য়ািন কক্র তাক 
লাবগক্য় বদক্য়বেক্লন। ২০৩০ বিশ্বকাপ 
আক্য়ািক্নর িন্ নপেন ও পতু্গাক্লর 
সক্ঙ্গ দরপত্র নপি কক্রক্ে ইউক্রেন। 
এই যুধে দ্রুত না থামক্ল ইউক্রেক্নর 
পক্ষে বিশ্বকাপ আক্য়ািক্ন অংি ননওয়া 
সম্ভি নয়। 

 এক মাস যদু্ধতবরততর আভবদন 
তিিা সোপতত ইনি্াততিভনার

পতুতুগাভলর প্র্াকটিভস তজম সসশভন তরিতচিয়াভনা সরানাভ্া। ছতব: এএিতপ 

সমজাভজ তসআর

আজকাভলর প্রততভবদন

তবশ্বকাভপ ব্াতজলভকই এতগভয় রাখভছন 
গ্াতর তলভনকার। তবশ্বকাপ জভয়র দাতবদার 
তিভসভব আভজতুতটিনাভক এতগভয় রাখা িভছে 
অতধকাংশ সষেভরে। ইংল্াভডের এই প্রাক্তন 
িুটবলার অবশ্ আভজতুতটিনাভক নয়, এতগভয় 
রাখভছন তাভদর তিরপ্রততদ্বন্দ্বীভক। পাঁিবাভরর 
তবশ্বকাপ ি্াতপিয়নরা সাতবতুয়া, সুইৎজারল্াডে 
ও ক্াভমরুভনর সভগে গ্রুপ তজ–সত রভয়ভছ। এই 
গ্রুভপর অন্রা ব্াতজলভক সবকায়দায় সিলার 
মভতা অবস্ায় সনই বভলই মত প্রাক্তন এই 
স্টাইকাভরর। বভলভছন, ‘কুতি বছর িভয়ভছ দতষেণ 
আভমতরকার সকানও দল তবশ্বকাপ সজভততন। 
তভব আপতন যতদ আমায় একজনভক সবভছ তনভত 
বভলন, আতম তািভল ব্াতজলভক সবভছ সনব। 
আভজতুতটিনার সেভক তকছটুা এতগভয় রভয়ভছ ওরা।’ 

অন্তদভক আপাত সিজ গ্রুপ তস–সত 
রভয়ভছ আভজতুতটিনা। সসৌতদ আরব, সমতসিভকা 
ও সপাল্াডেভক টপভক তাই সশষ সষাভলায় 
যাওয়ার সম্াবনাই সবতশ। ব্াতজল সাতবতুয়ার 
তবরুভদ্ধ ম্াি তদভয় তবশ্বকাপ সির শুরু করভব, 
আভজতুতটিনা প্রেম ম্াি সখলভব সসৌতদ আরভবর 
তবরুভদ্ধ। শুধু এই দুই দলই নয়, তলভনকার 
এতগভয় রাখভছন তাঁর তনভজর দলভকও। ১৯৮৬ ও 
১৯৯০ তবশ্বকাভপ ইংল্াভডের জাতসতু গাভয় দশটি 
সগাল কভরভছন তলভনকার। গ্াভরে সাউে সগভটর 
দভল তরুণ িুটবলাভরর উপতস্তত গতবাভরর 
সসতমিাইনাতলস্টভদর সম্াবনাভক বাতিভয় তদভয়ভছ 
বভলই জাতনভয়ভছন। ইংল্াভডের জভয়র সম্াবনা 
সপিভকতু বভলভছন, ‘ইংল্াডেও তবশ্বকাপ তজতভত 
পাভর। আমাভদর একটু োগ্, একটি তবশ্াম 
ও সব িুটবলারভক ছভদে োকভত িভব।’ বভল 
িভলন, ‘আমার মভত এখন সেভক আমরা যত 
প্রততভযাতগতাই সখতল না সকন, সবগুতলভতই 
প্রততদ্বতন্দতামূলক িুটবল সখলব। আগাম্বী 
১০–১২ তদন এই ইংল্াডেভক উপভোগ করব।’ 

এবগক্য় 
ব্াবিল, 
িলক্েন 

বলক্নকার

ব্াতজভলর অনুশ্বীলভন  
সনইমার। ছতব: এএিতপ

িাতদতুভকর প্রশংসায় 
উইতলয়ামসন

আজকাভলর প্রততভবদন

 ভারক্তর মাটিক্ত সীবমত ওভাক্রর বসবরক্ি 
দুই তারকা মাটিন্ গাপটিল এিং নরেন্ট 
নিাল্টক্ক না নরক্খই দল নঘাষরা করল 
বনউবিল্ান্ড। মঙ্গলিার বনউবিল্ান্ড 
বরেক্কট পেষ্ কক্র নদয়, ভবিষ্ক্তর বদক্ক 
তাকাক্তই এই বসধোতি। গাপটিক্লর িায়গায় 
দক্ল িায়গা নপক্লন বিল অ্াক্লন। তারকা 
নপসার নরেন্ট নিাক্ল্টর িায়গায় অন্ক্দর 
সকু্যাগ নদওয়া হক্ি িক্লও িাবনক্য় নদয় 
বনউবিল্ান্ড বরেক্কট। নকাচ গ্াবর নটেে 
িক্লন, ‘ নিাল্ট আগক্টে নিাক্ে্র নকন্দীয় 
চুবতি নথক্ক বনক্িক্ক িাইক্র রাখার পর 
নথক্কই আমরা নভক্ি নরক্খবেলাম, এমন 
কাউক্ক সকু্যাগ নদওয়া হক্ি নয নকন্দীয় 
অথিা ঘক্রায়া বরেক্কক্ট চুবতিিধে।’   
নিাক্ল্টর অিতম্াক্ন হাবদক্ পাবন্ডয়াক্দর 
বিরুক্ধে নপস বিভাগ সামলাক্িন টিম সাউবদ, 
ম্াট নহনবর ( নকিলমাত্র একবদক্নর 
বসবরক্ি), লবক িাগুস্ন, নলেয়ার টিকনার 
ও অ্াোম বমলনা।

টি২০ বিশ্বকাক্প ইংল্াক্ন্ডর সািক্ল্র 
পর িাবক নদিগুবলর মক্ধ্ বভনি িরম্াক্ট 
বভনি দল নখলাক্নার ধাররা আরও নিারাক্লা 
হক্ছে। তক্ি বনউবিল্ান্ড অবধনায়ক নকন 
উইবলয়ামসন িানাক্ছেন, ভারক্তর 
বরিাক্ভ ্প্রচুর নখক্লায়াড় থাকায় ভারত 
এই নীবত অনুসরর করক্ত পারক্লও তঁার 
নদক্ির পক্ষে এমনটা সম্ভি হক্ি না। 
সদ্ সানরাইিাস্ হায়দরািাদ নথক্ক 
িাদ পড়া নকন িানাক্লন, ‘ নয পবরমাক্র 
বরেক্কট হক্ছে, তাক্ত বরেক্কটাররা শুধু 
নয়, সাক্পাট্ টোিক্দর কাক্েও তা িড় 
চ্াক্লঞ্জ। িড় নদিগুবলক্ত প্রচুর বরেক্কটার 
থাক্ক বরিাক্ভ্, আমাক্দর মক্তা নদক্ির 
কাক্ে তা সম্ভি নয়।’  নরাবহত িম্ার 
অনুপবথিবতক্ত বনউবিল্ান্ড বসবরক্ি 
ননতৃত্ব নদক্িন হাবদ্ক। ভারক্তর তারকা 
অলরাউন্ডাক্রর উচ্ছ্ববসত প্রিংসা নিানা 
নগল নকক্নর গলায়। িানান, ‘ হাবদ্ক 
বনঃসক্দেক্হ সুপারটোর। ওর মক্তা 
ম্াচ উইনার কম রক্য়ক্ে। ও নপেি্াল 
বরেক্কটার।’  

নচনা নরাক্গ 
হার, িাংলার 
বিদায় ঘণ্া

 ঋবধেমাক্নর  
নসঞ্চবুরক্তও 
িয় এল না

বপ্রয়লাক্লর 
িীিনািসান

মতুৃ্ মতিলা 
িুটবলাভরর

ছািপরে সজাকারভক

আজকাভলর প্রততভবদন

জভয়র জন্ সশষ বভল ৪ রান আটকাভত িত। 
অেি ছক্া সখভয় ৩ উইভকভট ম্াি সিভর 
বসাই নয়, তবজয় িাজাভর ট্রতিভত কাযতুত 
তবদায় ঘণ্া সবভজ সগল বাংলার। মুস্াক আতল 
টি২০ টুনতুাভমভটির সকায়াটতুার িাইনাভলও সশষ 
বভল ম্াি সিভর তবদায় তনভয়তছল বাংলা। 
তবজয় িাজাভর ট্রতিভতও সসই সরাগ সারল 
না।  টস তজভত ব্াট করভত সনভম অতেমনু্ 
ঈশ্বরন ( ২) , মভনাজ সতওয়াতর ( ১) , অনষুু্প 
মজুমদার–সি ( ১৫) টপ অরতুাভরর ব্েতুতার 
তদভন দুরতি শতরান সদু্বীপ ঘরাতমর ( ১২৭) । 
সগে তদভলন ঋতবিক রায়ভিৌধতুর, শািবাজ 
আিভমদ। বাংলা তুলল ২৭৯। জবাভব রাহুল 
তরেপাঠী ( ২) , ঋতুরাজ গায়ভকায়াি ( ৪০)  দ্রুত 
তিরভলও মিারাষ্ট্র ইতনংসভক কাযতুত একা 
সটভন তনভয় সগভলন আতজম কাতজ, ১০৬। 
তততন আউট িওয়ার সময় জয় সেভক মারে 
৫ রান দূভর দল। সশষ ওোভর ১৩ রাভনর 
পুতঁজ িাভত বল করভত এভসও সশষরষো 
করভত পারভলন না শািবাজ।

আজকাভলর প্রততভবদন

অতেমাভন, অপমাভন বাংলা সছভিতছভলন। 
তরেপরুা দভল সযাগ তদভয়তছভলন বািতত 
দাতয়বি তনভয়। মগেলবার তবজয় িাজাভর 
ট্রতিভত িণ্্বীগভির তবরুভদ্ধ রান তািা 
করভত সনভম ব্াট িাভতও সসই দাতয়বি 
কাভঁধ তুভল তনভয়তছভলন ঋতদ্ধমান সািা। 
সখলভলন ১০১ রাভনর ইতনংস। িণ্্বীগভির 
২৫৫/ ৬ স্ার তািা করভত সনভম ঋতদ্ধ 
যখন আউট িন, তখন জভয়র জন্ ১০ 
বভল ১৪ দরকার তছল। তকন্তু ঋতদ্ধ তিরভতই 
জভয়র আশাও মর্বীতিকা িভয় যায় তরেপরুার 
( ২৫১/ ৯) । ৪ রাভন ম্াি তজভত সনয় 
িণ্্বীগি। তদতলির মাভে টস তজভত তিত্ং 
তনভয়তছভলন ঋতদ্ধ। তবপষে অতধনায়ক মনন 
সোরা ( ০)  তিভর সগভলও তশবম বাল্্বীতক 
( ৫৯) , সগৌরব পতুর ( অপরাতজত ৫৩) , 
োগভমদের লাভেররা ( ৪৮)  ২৫৫ রান 
তুভল সদয়। জবাভব মারে ৩২ রাভনই ৪ 
উইভকট িাতরভয় সিভল তরেপরুা। সসখান 
সেভকই িাল ধভরন ঋতদ্ধ। রজত সদ–র 
( ৭৮)  সভগে ১৪৮ রাভনর পাটতুনারতশভপই 
দলভক লিাইভয় তিতরভয় আভনন ঋতদ্ধ। 
রানা দত্তর সভগে ঋতদ্ধর ৪৭ রাভনর জুটি 
যখন দলভক জভয়র স্বপ্ন সদখাভছে, তখনই 
ছদেপতন। সদে্বীপ শমতুার বভল মনভনর িাভত 
ক্াি তদভয় বভসন। ঋতদ্ধ তিরভতই ম্াভির 
রাশ তনভজভদর পভকভট পভুর সনয় িণ্্বীগি।

 আজকাভলর প্রততভবদন: অত্বীত তদভনর 
তদকপাল িুটবলার তপ্রয়লাল মজুমদাভরর 
জ্বীবনাবসান। সমািনবাগান ও ইস্টভবগেল 
জাতসতুভত সখলা এই িুটবলাভরর মতুৃ্কাভল 
বয়স িভয়তছল ৭৯ বছর। তারঁ সছভল পােতুদ্বীপ 
জানান, ‘ বাবা দ্বীঘতুতদন অ্ালঝাইমাসতু ও 
অন্ান্ বাধতুক্জতনত সমস্ায় েুগতছভলন। 
সম্প্রতত এসএসভকএভম েতততু তছভলন। 
মগেলবার সকাভল সশষ তনঃশ্বাস ত্াগ কভরন। 
পভর তবভকভল বাবার মরভদি তনভয় যাওয়া িয় 
ইস্টভবগেল ও সমািনবাগান তাবঁভুত। সসখাভন 
দুই ক্াভবর পতাকায় তাঁভক মভুি শ্দ্ধা 
জানাভনা িয়। রাভত তারঁ সশষকৃত্ সপিন্ন 
িয় সকওিাতলা মিাশ্মশাভন।’  তপ্রয়লাল 
তবএনআর, ইস্টভবগেল, সমািনবাগান ছািাও 
সতিরাভন এতশয়ান কাভপ োরত্বীয় দভলর 
প্রতততনতধবি কভরতছভলন।  

আজকাভলর প্রততভবদন: বচবকৎসার 
গাবিলবতক্ত উঠবত মবহলা িুটিলাক্রর মতুৃ্ 
হল নচনিাইক্য়। ভুল অক্ত্াপচাক্রর পর একটা 
পা িাদ যায় ১৭ িেক্রর বপ্রয়ার। তাক্তই 
থাক্মবন। পা িাদ যাওয়ার পর িীিনটাও 
চক্ল নগল। ঘটনায় দুই বচবকৎসকক্ক িরখাস্ত 
কক্রক্ে তাবমলনাড় ু সরকার। পাক্য়র 
বলগাক্মন্ট বেকঁ্ড় যাওয়ায় বচবকৎসা করান 
বপ্রয়া। নপবরয়ার নগর সরকাবর হাসপাতাক্ল 
তাঁর অক্ত্াপচার হয় ৭ নক্ভম্বর। পক্র 
তাঁক্ক রািীি গান্ী সরকাবর হাসপাতাক্ল 
থিানাতিবরত করা হয়। িানা যায়, বপ্রয়ার 
অক্ত্াপচার ভুল হক্য়ক্ে। বচবকৎসক্করা 
িানান, পা িাদ বদক্ত হক্ি। নসামিার রাক্ত 
অক্ত্াপচার হয়। তারপরই ওই িুটিলার 
সংজ্াহীন অিথিায় বেক্লন। মঙ্গলিার সকাল 
৭টা  ১৫ নাগাদ তাঁর মতুৃ্ হয়।

সংবাদ সংস্া, সমলভবানতু, ১৫ নভেম্বর: এিার অক্্রেবলয়ান ওক্পক্ন নখলক্ত আর িাধা 
থাকক্ে না ননাভাক িক্কাবভক্চর। আক্গরিার অক্্রেবলয়া নপৌকঁ্ে বগক্য়ও নকাক্ট্ নামক্ত 
পাক্রনবন এই সাবি্য়ান তারকা। কারর, বতবন নকাবভে ভ্াকবসন নননবন। ভ্াকবসন ননক্িন 
না, এই দাবিক্তই অনড় বেক্লন। দিবদক্নর দীঘ ্আইবন লড়াই চক্লবেল। তারপর তাকঁ্ক 
অক্্রেবলয়া নথক্ক বিক্র আসক্ত হয়। এই িের কক্রানা পবরবথিবত অক্নকটাই সক্তিাষিনক। 
কড়াকবড় অক্নকটাই বিবথল করক্ে অক্্রেবলয়া সরকারও। তক্ি ২১ গ্র্ান্ডস্াক্মর মাবলক 
িক্কাবভচক্ক বকেু বনয়ম মানক্ত হক্ি। নসই ি্াপারটি বনক্য় অক্্রেবলয়ার প্রিাসক্নর 
সক্ঙ্গ িক্কাবভক্চর আইনিীিী কথা িলক্েন। িানয়ুাবরক্ত অক্্রেবলয়ান ওক্পন হওয়ার 
কথা। এবদক্ক, তুবরক্ন অনবুঠিত এটিবপ িাইনালক্স প্রথম রাউক্ন্ড দুরতি িয় নপক্লন 
িক্কাবভচ। হারাক্লন নটেিাক্নাস বসতবসপাসক্ক। িল ৬– ৪, ৭– ৬ ( ৪) । 

 সরলেন কামিন্স
 এবাভরর আইতপএল সেভক সভর 
দািঁাভলন প্াট কাতমন্স। অভস্টতলয়ার 
সটস্ট ও একতদভনর দভলর অতধনায়ক 
যকু্ত তছভলন কলকাতা নাইট রাইরাভসতুর 
সভগে। জানাভলন, সামভনর এক বছর 
সদভশর িভয় অভনক গুরুবিপণূতু ম্াভি 
সখলভত িভব। তাই আইতপএল সেভক 
তনভজভক সতরভয় তনতছে। 

 অন্য ভূমিকায়
২০১০ সেভক টানা ১৩ বছর 
সখভলভছন মুম্বই ইতডেয়াভন্সর িভয়। 
আইতপএভল আর সখলভত সদখা যাভব 
না কায়রন সপালারতুভক। তভব মমু্বই 
ইতডেয়াভন্সর সভগেই জতিভয় োকভছন। 
৫ বার আইতপএল ি্াতপিয়ন িওয়ার 
সপছভনও বি েূতমকা তছল এই 
ক্াতরতবয়ান অলরাউডোভরর। 

 ছেলে মিে
আইতপএভলর তমতন তনলাভমর আভগ 
সকন উইতলয়ামসন ও তনভকালাস 
পরুনভক সছভি তদল সানরাইজাসতু 

িায়দরাবাদ। সিন্নাই সপুার তকংস 
সছভি তদল ক্াতরতবয়ান অলরাউডোর 
সরায়াইন ব্্াভোভক। অন্তদভক, 
পাঞ্াব তকংস তাভদর অতধনায়ক মায়াঙ্ক 
আগরওয়ালভক সছভঁট সিলল। ২৩ 
তরভসম্বর তনলাম সকরভলর সকাতিভত। 

 অনশুীেলন জর্ডন 
সিাট সাতরভয় অভনকটাই তিট 
ইস্টভবগেভলর অভস্টতলয়ান তবভদতশ 
জরতুন ও সরািাটিতু। মগেলবার সগাটা 
দভলর সভগে িুটিভয় অনুশ্বীলন করভলন 
তততন। পভরর ম্াভি মাভে নামার 
যভেষ্ সম্াবনা রভয়ভছ তারঁ। তভব 
শর্বীর অসুস্ োকায় এতদন অনুশ্বীলন 
করভলন না সমাবাতসর রিমান। 

 মরমেজ হীরার 
গত বছর ইস্টভবগেল জাতসতুভত 
আইএসএভল দারুণোভব নজর 
সকভিতছভলন ি্বীরা মডেল। এবার তততন 
সই কভরতছভলন সবগোলরুু এিতসভত। 
তকন্তু একটি ম্াভিও সভুযাগ পানতন। 
এই কারভণ সবগোলরুু এিতস সেভক 
তরতলজ তনভয় তনভয়ভছন তততন। 

 আইতরএিতস িাস্টতু ব্াঙ্ক তলতমভটর
( পূবতুতন ক্াতপটাল িাস্টতু তলতমভটর এবং আইতরএিতস ব্াঙ্ক তলতমভটর–এর সভগে সংযুক্ত) 
CIN: L65110TN2014PLC097792 
সরতজস্টারতু অতিস:  নক আর এম টাওয়ারস, ন্ার নং ৮, হ্াবরংটন নরাে, নচটক্পট, নচনিাই–৬০০০৩১
নিান:  + ৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০০০ ।  ি্াক্স:  + ৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০২২

পতরতশষ্–IV  [ রুল ৮( ১) ] 
দখল তবজ্ঞততি

( স্াবর সপিতত্তর জন্) 
নযক্হতু, আইবেএিবস িাটে্ ি্াঙ্ক বলবমক্টে ( পূি্তন ক্াবপটাল িাটে্ বলবমক্টে এিং আইবেএিবস ি্াঙ্ক বলবমক্টে–এর সক্ঙ্গ সংযুতি) –এর অনুক্মাবদত 
আবধকাবরক বহক্সক্ি বনম্নস্াষেরকারী বসবকউবরটি ইন্টাক্রটে ( এনক্িাস্ক্মন্ট)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৩ সহ পঠনীয় বসবকউবরটাইক্িিন অ্ান্ড 
বরকন্রোকিন অি বিনাবসিয়াল অ্াক্সটস অ্ান্ড এনক্িাস্ক্মন্ট অি বসবকউবরটি ইন্টাক্রটে অ্াক্ট, ২০০২–এর ১৩( ১২)  ধারাধীক্ন তাঁর ওপর অবপ্ত 
ষেমতািক্ল ঋরগ্রহীতা, সহ–ঋরগ্রহীতাগর এিং িাবমনদারগর:  ( ১)  প্রাততিক সেৌতমক, ( ২)  প্রভদ্াৎ সেৌতমক–এর প্রবত ১২. ০২. ২০২২ তাবরখ সংিবলত 
একটি দাবি বিজ্বতি িাবর কক্রবেক্লন  যার মাধ্ক্ম উতি বিজ্বতি প্রাবতির তাবরখ নথক্ক ৬০ বদক্নর মক্ধ্ ওই বিজ্বতিক্ত উবলিবখত অথ্াঙ্ক অথ্াৎ, 
১১. ০২. ২০২২ অনুযায়্বী ₹৩১,২৫,৩৫৫. ৮৫ ( একতরেশ লষে পঁতিশ িাজার ততনভশা পঞ্ান্ন টাকা এবং পঁিাতশ পয়সা মারে)  পবরক্িাক্ধর িন্ তাঁক্দর 
প্রবত আহ্ান িানাক্না হক্য়বেল।
উতি ঋরগ্রহীতাগর এই অথ্াঙ্ক পবরক্িাক্ধ ি্থ্ হওয়ায় এতদ্দারা বিক্িষত ওই ঋরগ্রহীতা এিং িনসাধারক্রর প্রবত বিজ্বতি িাবর করা হক্ছে নয, 
বনম্নস্াষেরকারী ১৪ নভেম্বর, ২০২২ তাবরক্খ উতি রুলসমূক্হর রুল ৮ সহ পঠনীয় উতি অ্াক্ক্টর ১৩ নং ধারার (৪)  নং উপধারাধীক্ন তাঁর ওপর অবপ্ত 
ষেমতািক্ল এখাক্ন নীক্চ িবর্ত সম্পবতির প্রতীকী দখল বনক্য়ক্েন।
বিক্িষত ওই ঋরগ্রহীতাগর এিং িনসাধাররক্ক এতদ্দারা বনক্ম্নাতি সম্পবতি বনক্য় নলনক্দন না করার িন্ সতক্ করা হক্ছে এিং এই সম্পবতি বনক্য় 
নয–নকানও নলনক্দন ₹৩১,২৫,৩৫৫. ৮৫ ( একতরেশ লষে পঁতিশ িাজার ততনভশা পঞ্ান্ন টাকা এবং পঁিাতশ পয়সা মারে)  এিং  পরিততী সুদ সক্মত 
আইতরএিতস িাস্টতু ব্াঙ্ক তলতমভটর ( পূবতুতন ক্াতপটাল িাস্টতু তলতমভটর এবং আইতরএিতস ব্াঙ্ক তলতমভটর–এর সভগে সংযুক্ত) –এর চাি্ সাক্পষে হক্ি।
উতি অ্াক্ক্টর ১৩ নং ধারার ( ৮)  নং উপধারার সংথিান অনুযায়ী প্রাপ্ নময়াক্দর মক্ধ্ এই িাবমনযুতি পবরসম্পদগুবল োড়াক্নার ি্িথিা গ্রহক্রর িন্ 
সম্পবকত্ ঋরগ্রহীতার মক্নাক্যাগ আকষ্র করা হক্ছে।

স্াবর সপিতত্তগুতলর তববরণ
তনভ্াক্ত সামান্ কমভবতশ প্রায় ৩ কাো ১৪ ছটাক ২৬ বগতুিুট জতম ও কাোভমার অপতরিাযতু সমগ্র পতরমাণ যার তস্তত ও তববরণ:  সিাত্ং নং 
১৪৪/ ১/ ১১৪২, আদশতুপািা সরার, সমৌজা– তবদ্ধরপুর গ্রাম, পরগণা িাভেতলশির, সজ এল নং ১৭, সতৌতজ নং ৯০৫, ২৫২০, ২৬৩৬, তস এস 
খততয়ান নং ৬১, আর এস খততয়ান নং ১০৭০, এল আর খততয়ান নং ৩৮৭/ ১, িাল এল আর খততয়ান নং ২৪৫৬, দাগ নং ২৫, োনা– জগদ্দল, 
সজলা–উত্তর ২৪ পরগণা, পূবতু ১ নং রাহুতা গ্রাম পঞ্াভয়ত, িাল ওয়ারতু নং ২৯, োটপািা পুরসো। সিৌিতদ্দ:  উত্তর–২ তলা;  দতষেণ– একতলা;  
পূবতু– ২ তলা;  পতচিম– ১০ িুট রাস্া।

তাতরখ:  ১৪.১১. ২০২২  অনুভমাতদত আতধকাতরক
স্ান:  কলকাতা  আইতরএিতস িাস্টতু ব্াঙ্ক তলতমভটর
সলান অ্াকাউটি নং:  ২১৮৭৩৬৫৬ ও ৩৫৭৩৪০৫৪  ( পূবতুতন ক্াতপটাল িাস্টতু তলতমভটর এবং আইতরএিতস ব্াঙ্ক তলতমভটর–এর সভগে সংযুক্ত)              

  তসআইএন:  L45400WB2008PLC121426 
সরতজস্টারতু অতিস:  অ্াভরিাপতলস, স্ার নং ১৩, ১৮৫৮/ ১, রাজরাগো সমন সরার, কসবা, কলকাতা–৭০০১০৭

৩০ সসভটেম্বর, ২০২২ সমাতি ত্রেমাতসক এবং অধতুবভষতু এক্বীকৃত ও পুঞ্্বীেূত অতনর্বীতষেত আতেতুক িলািভলর সংতষেতিসার
(লষে টাকার অভঙ্ক) 

   এক্বীকৃত   পুঞ্্বীেূত

   তববরণ      সমাতি ত্রেমাতসক   সমাতি অধতুবষতু  সমাতি বছর       সমাতি ত্রেমাতসক    সমাতি অধতুবষতু          সমাতি বছর

৩০. ০৯. ২০২২ ৩০. ০৬. ২০২২ ৩০. ০৯. ২০২১ ৩০. ০৯. ২০২২ ৩০. ০৯. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২২ ৩০. ০৯. ২০২২ ৩০. ০৬. ২০২২ ৩০. ০৯. ২০২১ ৩০. ০৯. ২০২২ ৩০. ০৯. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২২

অতনর্বীতষেত অতনর্বীতষেত অতনর্বীতষেত অতনর্বীতষেত অতনর্বীতষেত তনর্বীতষেত অতনর্বীতষেত অতনর্বীতষেত অতনর্বীতষেত অতনর্বীতষেত অতনর্বীতষেত তনর্বীতষেত

কারিার নথক্ক নমাট আয় ৬১২ ৩,০৯১ ৭,৩০২ ৩,৭০৩ ১১,৪৯৯ ১৭,০৯৮ ১,৪৩৪ ৪,২৫৪ ৭,৩৫৪  ৫,৬৮৮ ১১,৭০৫ ১৯,৬৫২ 

কর–পিূ্ ননট মুনািা/ ( ষেবত) ( ১,৯২২)  ৫ ১,২১৩ ( ১,৯১৭)  ১,৩২৪ ১,৬৭৯ ( ১,৮১২)  ১৮৩ ১,১৬৪ ( ১,৬২৯)  ১,২৪০ ১,৭৩৪

কর–পরিততী ননট মুনািা/ ( ষেবত) ( ১,৪৮৬)  ৮ ৯৩৪ ( ১,৪৭৮)  ১,০২৩ ১,৩২৫ ( ১,৪০৩)  ১৪১ ৮৮৫ ( ১,২৬২)  ৯৩৯ ১,৫০৪

নমাট নিাধগম্ আয় [ কর–পরিততী 
মুনািা/ ( ষেবত)  এিং কর–পরিততী 
অন্ান্ নিাধগম্ আয় অতিভ্ুতি কক্র]  ( ১,৪৮৬)  ৮ ৯৩৪ ( ১,৪৭৮)  ১,০২৩ ১,৩১৮ ( ১,৪০৩)  ১৪১ ৮৮৫ ( ১,২৬২)  ৯৩৯ ১,৪৯৭

ইকুইটি নিয়ার মূলধন ৭৫৭ ৭৫৭ ৭৫৭ ৭৫৭ ৭৫৭ ৭৫৭ ৭৫৭ ৭৫৭ ৭৫৭ ৭৫৭ ৭৫৭ ৭৫৭

সঞ্চয় ( পুনমূ্ল্ায়র সঞ্চয় িাক্দ)  — — ১২,৯১১ — — — — ১১,৯৮৯

নিয়ার প্রবত আয় ( প্রবতটির মূল্ ₹ ২/ –)  
( িাবষ্কীকৃত নয়) 
( ক)  িুবনয়াবদ ( ₹ )  ( ৩. ৯৩)  ০. ০২ ২. ৪৭ ( ৩. ৯০)  ২. ৭০ ৩. ৫০ ( ৩. ৭১)  ০. ৩৭ ২. ৩৪ ( ৩. ৩৩)  ২. ৪৮ ৩.৯৭
( খ)  বমবরিত ( ₹ )  ( ৩. ৯৩)  ০. ০২ ২. ৪৭ ( ৩. ৯০)  ২. ৭০ ৩. ৫০ ( ৩. ৭১)  ০. ৩৭ ২. ৩৪ ( ৩. ৩৩)  ২. ৪৮ ৩.৯৭

দ্রষ্ব্: 

( ক)  ৩০ নসক্টেম্বর, ২০২২ সমাতি ত্ত্রমাবসক এিং অধ্িক্ষ্ নকাম্পাবনর উপক্রাতি একীকৃত ও পুঞ্জীভূত আবথ্ক িলািলগুবল ১৪ নক্ভম্বর, ২০২২ আক্য়াবিত বনি বনি সভায় নকাম্পাবনর অবেট কবমটি দ্ারা পয্াক্লাবচত ও সুপাবরিকৃত এিং পবরচালকমণ্ডলী দ্ারা 
অনকু্মাবদত হক্য়ক্ে। নসবি ( বলবটেং অিবলক্গিনস অ্ান্ড বেসক্্ািার বরক্কায়্ারক্মন্টস)  নরগুক্লিনস, ২০১৫–এর নরগুক্লিন ৩৩ নমাতাক্িক প্রক্য়ািনানুসার এই আবথক্ িলািলগুবল নকাম্পাবনর বিবধিধে অবেটরগর পয্াক্লাচনা কক্রক্েন।

( খ)  উপবরবলবখত বিিৃবতটি নসবি ( বলবটেং অিবলক্গিনস অ্ান্ড বেসক্্ািার বরক্কায়্ারক্মন্টস)  নরগুক্লিনস, ২০১৫–এর নরগুক্লিন ৩৩ নমাতাক্িক টেক এক্সক্চঞ্জসমূক্হ নপি করা ৩০ নসক্টেম্বর, ২০২২ সমাতি ত্ত্রমাবসক এিং অধ্িক্ষ্ আবথক্ িলািক্লর বিিদ 
খবতয়াক্নর সংবষেতিসার। সমাতি ত্ত্রমাবসক আবথক্ িলািলগুবলর বিিদ খবতয়ান টেক এক্সক্চঞ্জসমূক্হর ওক্য়িসাইট অথ্াৎ, www.nseindia.com ও www.bseindia.com –এর পািাপাবি এই নকাম্পাবনর ওক্য়িসাইট অথ্াৎ, www.emamirealty.com  –নতও  
নদওয়া আক্ে।

পতরিালকমণ্ল্বীর জন্ ও তরভি
 র.  ন্বীভতশ কুমার গুতি
কলকাতা ম্াভনতজং তরভরক্টর এবং তসইও 
১৪ নভেম্বর, ২০২২ তরআইএন:  ০৮৭৫৬৯০৭

//
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