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IRIS CLOTHINGS LIMITED
CIN : L18109WB2011PLC166895

Registered Office : 103/24/1, FORESHORE ROAD, HOWRAH - 711 102
STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF

YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2022

PARTICULARS

1 Revenue
Total Income 3,179.45 2,331.05 3,436.56 5,510.50 5,392.69 11,176.75

2 Expenses
Total expenses 2,707.06 2,097.44 2,965.59 4,804.50 4,679.82 9,819.27

3 Profit before Exceptional Items and Tax (1 - 2) 472.39 233.61 470.97 706.00 712.86 1,357.48
4 Exceptional Items - - - - - -
5 Profit Before Tax (3 - 4) 472.39 233.61 470.97 706.00 712.86 1,357.48
6 TaxExpense 123.54 58.65 122.07 182.19 183.87 342.78
7 Profit for the year (5-6) 348.85 174.96 348.90 523.81 529.00 1,014.70
8 Other Comprehensive Income (net of tax) - (7.00) 3.00 (7.00) 6.00 (27.67)
9 TotalComprehensiveIncome for theyear(7+8) 348.85 167.96 351.90 516.81 535.00 987.03
10 Paid-up equity share capital

(Face Value of the Share Rs.10/- each) 1,631.41 1,631.41 1,631.41 1,631.41 1,631.41 1,631.41
11 Earnings per share (of Rs. 10/- each) :

(a) Basic 2.14 1.07 2.14 3.21 3.24 6.22
(b) Diluted 2.14 1.07 2.14 3.21 3.24 6.22

(Rs. inLakhs)

QUARTER ENDED

30-Sep-22
Unaudited

Notes :

1 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their Meetings held on
11th November, 2022

2 The above results have been reviewed by the Statutory Auditors as required under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements ), Regulations, 2015.

3 The financial results of the Company has been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) notified by
the Ministry of Corporate Affairs under the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015.

4 The Company operates only on a single segments which predominantly are manufacturing and trading of garments as envisaged
in Ind AS 108- Segment Reporting notified under Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015.

5 Figures for the previous periods have been regrouped wherever necessary.
For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Santosh Ladha)

Managing Director
DIN - 03585561

Place : Howrah
Date: 11.11.2022

Sl.
No.

HALF YEAR
ENDED

YEAR
ENDED

30-Jun-22
Unaudited

30-Sep-21
Unaudited

30-Sep-22
Unaudited

30-Sep-21
Unaudited

31-Mar-22
Audited

Place : Kolkata

Date : 11/11/2022

For Easy Fincorp Limited

Atul Ajay Lakhotia

(Director)

DIN 000442901

Note:

1 The audit committee has reveiwed these results and the Board of Directors has approved the above results at their meeting held

on 11th November 2022

2 The Company has only one reportable segment, Hence, the disclosure as required under Ind AS 108 'Segment Reporting' is not

given.

3 The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results submitted with stock exchange under Regulation

33 of SEBI ( Listing Obligations and Dislcosure ) Requirements, 2015, the full format of the Unaudited Financial Results are

available on the website of BSE limited i.e. www.bseindia.com and on our website i.e. www. easyfincorp.com

4 The figure for the corresponding previous periods have been regrouped/ reclassified wherever considered necessary to conform

to the figures presented in the current period.

EASY FINCORP LTD
CIN L65920MH1984PLC118029

Regd. Office : 2nd Floor, Spencer Building, Near Bhatia Hospital, 30 Forjeet Street, Grant Road (West), Mumbai – 400 036

Tel: 022-66886200 Email: easyfincorpltd@gmail.com website: easyfincorp.com

Statement of Standalone unaudited Results for the Quarter & Half year Ended 30.09.2022

Figures in Rs.Lacs

1 Total Income from operations (net) 1.96 1.94 1.95 3.90 3.88 7.91

2 Profit / (Loss) before tax (1.24) (0.96) (2.03) (2.20) (2.95) (5.92)

3 Net Profit/ ( Loss) from ordinary activities after tax (1.24) (0.96) (2.03) (2.20) (2.95) (14.86)

4 Total Comprehensive Income /(Loss) net of tax - - - - - 130.67

5 Equity Share Capital 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50

6 Reserves (excluding Revaluation Reserves

as per balance sheet of previous year ) - - - - - 377.33

7 Earning per Share (for continuing and discontinued

operations) - ( of Rs. 10/- each)

a) Basic : (0.50) (0.39) (0.83) (0.90) (1.20) (6.07)

b) Diluted : (0.50) (0.39) (0.83) (0.90) (1.20) (6.07)

Particulars

Quarter ended

30.09.2022

Unaudited

30.06.2022

Unaudited

30.09.2021

Unaudited

30.09.2022

Unaudited

30.09.2021

Unaudited

31.03.2022

Audited

Six Months ended Year ended

MIHIKA INDUSTRIES LIMITED
CIN: L70101WB1983PLC035638

Regd. Off.: 3, Bentinck Street (2nd Floor) Kolkata-700001, Ph No:(033) 2210 0875
e-mail: mihikaindustries@gmail.com, Website: www.mihika.co.in

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED
SEPTEMBER 30, 2022

Sl Particulars Quarter Ended Half Year Ended Year Ended
 A 30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 31.03.2022

Audited Reviewed Reviewed Audited Reviewed Audited
1 Total Income from Operations 40.98 34.03 93.29 75.01 193.24 316.92
2 Net Profit/(Loss)for the period before Tax (15.91) 7.17 0.71 (8.74) 7.93 (1.61)
3 Net Profit/(Loss) for the period after tax (18.41) 5.31 1.35 (13.10) 6.69 (1.91)
4 Total Comprehensive Income for the

period [comprising profit/(Loss) for the
period after tax and Other
Comprehensive Income after tax] (18.41) 5.31 1.35 (13.10) 6.69 (1.91)

5 Equity Share Capital 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
6 Other Equity 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1406.77
7 Earnings per Share (EPS)

(of Rs.10/-each) (for continuing
and discontinuing operations)
1.Basic(Rs.) (0.18) 0.05 0.01 (0.13) 0.07 (0.02)
2.Diluted(Rs.) (0.18) 0.05 0.01 (0.13) 0.07 (0.02)

Note :
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock
Exchanges under Regu la t ion 33 of the SEBI ( L is t ing Ob l iga t ions and Other D isc losure
Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available
on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on the Company's website
at www.mihika.co. in

For Mihika Industries Limited
Kuldeep Kumar Sethia

Managing Director
(DIN: 00325632)

(Rs. in Lacs )

Place: Kolkata
Date: November 11, 2022 HINDUSTAN MOTORS LIMITED

CIN: L34103WB1942PLC018967
Reg. Office: Birla Building, 13th Floor, 9/1, R.N. Mukherjee Road, Kolkata–700001

Tele: +91 033 22420932; Fax: +91 033 22480055
Email: hmcosecy@hindmotor.com; Website: www.hindmotor.com
Extract of Financial Results for the Quarter and Half year ended

30th September, 2022
(Rupees in Lakhs)

Particulars
Quarter
ended

30.09.2022
(Unaudited)

Half Year
ended

30.09.2022
(Unaudited)

Quarter
Ended

30.09.2021
(Unaudited)

Total income from operations /
Other Income

137 289 96

Net Profit/(Loss) for the period
(before tax and exceptional
items)

(13) 2 (189)

Net Profit / (Loss) for the period
before tax (after exceptional
items)

(13) 102 1,114

Net Profit/(Loss) for the period
after tax (after exceptional items)

10 113 1,114

Total Comprehensive Income for
the period [Comprising
Profit/(Loss) for the period (after
tax) and Other Comprehensive
Income (after tax)]

2 118 1,007

Equity Share Capital (Excluding
amount in respect of forfeited
shares)

10,433 10,433 10,433

Earnings Per Share (face value of
Rs 5/- per share)
Basic & Diluted: - 0.05 0.48

Notes:
1. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the
Board of Directors at their respective meetings held on 10th November, 2022.

2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the
Quarter and half year ended September 30, 2022, filed with the Stock
Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial
Results for the Quarter and half year ended September 30, 2022 is available
on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and
www.nseindia.com respectively and on Company's website at
www.hindmotor.com.

For Hindustan Motors Limited
Sd/-

Uttam Bose
Place: Kolkata Director
Date: 10th November, 2022 DIN: 02340000

Sd/- Circle HeadDate: 12/11/2022

NOTICE INVITING BIDS FOR APPOINTMENT OF A
CONSULTANT/ ARCHITECT

The Circle Head, PNB, Paschim Medinipur Circle invites bids
on percentage rate basis from empanel (from PNB)
Firms/Consultants/Architects in two bid system for the
following work: Project Number -GASD 314/ 2022-23, Name
of the work- Consultancy services for comprehensive
Architectural planning & monitoring for the construction/
renovation work of PNBGhatal &Godapiasal branch. (The bid
forms and other details can be obtained from our office -PNB
Circle Office, Burdge Town, Near bus stand, Paschim
Medinipur. 721101 Ph No. 7257074904). Last date & time of
submission of bids: 11AM on 15.11.2022. Bank reserve the
rights to cancel the bid any timewithout giving any reason.

Circle Office- Burdge Town,
Paschim Medinipur, WB-721101



রাজ্য ৼ ৭
কলকাতা শনিবার ১২ িভেম্বর ২০২২

ফর্ম নং:  ১৪
[ রেগুলেশন ৩৩( ২)  রেখুন] 

রেজিস্টার্ম এ/ জর, েশজি, ব্যর্ম হলে 
প্রকটাশলনে রটাধ্যলর

নরকোনর অনিসার–I / II  এর অনিস
ডেটস নরকোনর ট্াইবুিাল কলকাতা  ( নেআরটি–৩) 

৮ নং র্টাে, িীবনসুধটা জবজ্ডং,
৪২জস, িওহেেটাে রনহরু রেটার, কেকটািটা– ৭০০০৭১

দানব নবজ্ঞনতি
জেকভটাজে অফ ররটস অ্যটান্ড ব্যটাঙ্কেটাপজস অ্যটাক্ট, 
১৯৯৩ এে ধটােটা নং ২৫ ররলক ২৮ এবং ইনকটার 
ট্যটাক্স অ্যটাক্ট, ১৯৬১ এে জবিিীয় িফজসলেে রুে ২ 
অধীলন জবজ্ঞজতি
আরনস/৪৯৬/ ২০১৯

ইউভকা ব্াঙ্ক
~ বিাম ~ 

তিুশ্রী মণ্ডল ও অি্রা
প্রজি: 
( নসনে ১)  তিুশ্রী মণ্ডল,
৬৩, েিনী বটাবু রেটার, রপটাঃঅঃ– কটাঁচেটাপটাড়টা, 
জপন– ৭৪৩১৪৫, উত্তে ২৪ পেগনটা
( নসনে ২)  ড�ৌতম মণ্ডল
জপিটা– অরুণ রণ্ডে, ৬৩, েিনী বটাবু রেটার, 
রপটাঃঅঃ– কটাঁচেটাপটাড়টা, জপন– ৭৪৩১৪৫, উত্তে 
২৪ পেগনটা
( নসনে ৩)  মািস ড�াষ ড�ৌধুনর
জপিটা– প্রটাণলিটাষ র�টাষ রচৌধুজে, ২, জসলধেশ্বে রেন, 
রপটাঃঅঃ– কটাঁচেটাপটাড়টা, জপন– ৭৪৩১৪৫, উত্তে 
২৪ পেগনটা
এিদ্দটােটা এই রলর্ম জবজ্ঞজতি িটাজে কেটা হলছে 
রে, টিএ/ ৫৫৫/ ২০১৪ এে রপ্রজষিলি রহটারটান্য 
জপ্রসটাইজরং অজফসটাে, ডেটস নরকোনর ট্াইবিুাল 
কলকাতা ( নেআরটি–৩)  এে আলেশ অনুেটায়ী 
িটাজেকৃি জেকভটাজে সটাটি্মজফলকট ররটািটালবক 
আপনটালেে ররলক ₹১৪,৬১,৫৩৩. ০০ ( ড�াদ্দ 
লক্ষ একষট্টি হাজার পা�ঁভশা ডতনরিশ টাকা মারি), 
িৎসহ ২২. ০৫. ২০১৪ িটাজেখ ররলক আেটালয়ে 
িটাজেখ পে্মন্ত বটাজষ্মক ১০%   হটালে বলকয়টা ও 
ভজবষ্যলিে সেে সুে এবং রটাসুে বটাবে আপনটালেে 
( রেৌর ও এককভটালব/  পূণ্মি/  সীরটাবধে)  ররলক 
₹১৭,০০০. ০০ (সলিলেটা হটািটাে টটাকটা রটাত্র)  বলকয়টা 
ও অনটােটায়ী েলয়লে।
২.  এিদ্দটােটা এই জবজ্ঞজতি প্রটাজতিে িটাজেখ ররলক 
১৫  জেলনে রলধ্য উপজেজেজখি অর্মটাঙ্ক পজেলশটালধে 
িন্য আপনটালেে প্রজি জনলে্মশ রেওয়টা হলছে, েটাে 
অন্যরটা হলে জেকভটাজে অফ ররটস জরউ টু ব্যটাঙ্কস 
অ্যটান্ড জফনটাজসিয়টাে ইনজস্টিউশনস অ্যটাক্ট, ১৯৯৩ ও 
এে অধীলন েজচি রুেসরূলহে সংস্টান ররটািটালবক 
আপনটালেে জবরুলধে বলকয়টা পুনরুধেটালেে আইজন 
প্রজরিয়টা চটােটালনটা হলব।
৩.  এিদ্দটােটা শুনটাজনে পেবিতী িটাজেলখে রলধ্য 
আপনটালেে পজেসম্পেসরূলহে জবশে খজিয়টান 
একটি হেফনটারটাে রটাধ্যলর র�টাষণটাে িন্য 
আপনটালেে প্রজি আলেশ িটাজে কেটা হলছে।
৪.  এিদ্দটােটা এই কটাে্মটাজেে পেবিতী প্রজরিয়টাে িন্য 
জনম্নস্টাষিেকটােীে সটারলন ১৪. ১১. ২০২২ িটাজেলখ 
হটাজিে রটাকটাে িন্য আপনটালেে প্রজি আলেশ িটাজে 
কেটা হলছে।
৫.  ওপলে রেখটা অর্মটাঙ্ক েটাড়টাও আপনটােটা 
জনম্নজেজখি অর্মটাঙ্ক প্রেটালন েটায়বধে:
 ( ক)  কটাে্মটাজে সম্পন্নকটােী এই সটাটি্মজফলকলটে 
জবজ্ঞজতি/  প্রজরিয়টা শুরুে পেবিতী ররয়টালেে িন্য 
প্রলেয় সুে; 
 ( খ) এই জবজ্ঞজতি ও পলেটায়টানটাে পজেলষবটা এবং 
বলকয়টা অর্মটাঙ্ক পুনরুধেটালেে কটাে্মটাবজে সংরিটান্ত 
েটাবিীয় রটাসুে, চটাি্ম ও খেচটাপটাজি।
নীলচ এই ট্টাইবুনটালেে জসেলরটাহে জেলয় আজর 
স্টাষিে কেেটার। িটাজেখ:  ০১. ০৮. ২০২২।

স্টাঃ– বিশ্রী গুহ নিভ�া�ী
জেকভটাজে অজফসটাে

ভটােি সেকটাে
ররটস জেকভটাজে ট্টাইবুনটাে  কেকটািটা ( জরআেটি ৩ ) 

িম্ম িং:  আইএিনস ২৬
[ রকটাম্পটাজনি ( ইনকলপ্মটালেশন)  রুেস,

২০১৪ এে রুে ৩০ অনুেটায়ী] 
ডকন্দী� সরকার,    নরনজওিাল নেভরক্টর,

ইস্াি্ম নরনজ�ি, পনচিমবঙ্গ সমীভপ
রকটাম্পটাজনি অ্যটাক্ট, ২০১৩ এে ১৩ নং ধটােটাে ( ৪) নং 
উপধটােটা এবং রকটাম্পটাজনি ( ইনকলপ্মটালেশন)  রুেস, ২০১৪ 
এে রুে ৩০ সটাব রুে ( ৫) ক্লি ( এ)   সম্পজক্মি জবষয়

~ এবং ~ 
সম্পজক্মি জবষয়: আইটি ডটক্সটাইল প্াইভেট নলনমভটে
( CIN: U17120WB2008PTC236847)  { পূব্মিন 
ইল্টােটারটা ইন্ডটাজ্রিি প্রটাইলভট জেজরলটর এবং ইল্টােটারটা 
ইন্ডটাজ্রিি জেজরলটর}, রেজিস্টার্ম অজফলসে ঠিকটানটা: 

ইভকাভসন্ার, ইউনিট িং ইনসএসএল–১২০১, 
ইএম–৪, ১২ িং ড্ার, ডসক্টর–৫, সল্ট ডলক, কলকাতা, 

পনচিমবঙ্গ– ৭০০০৯১
..... আভবদিকারী ডকাম্ানি/  নপটিশিার

এিদ্দটােটা িনসটাধটােলণে জ্ঞটািটালর্ম িটানটালনটা হলছে রে, ১১ 
িভেম্বর, ২০২২ িটাজেলখ আলয়টাজিি উক্ত রকটাম্পটাজনে 
জবলশষ সটাধটােণ সভটায় গৃহীি একটি জবলশষ জসধেটান্ত 
অনুেটায়ী রকটাম্পটাজনি অ্যটাক্ট, ২০১৩ এে ১৩  নং ধটােটাধীলন 
‘পনচিমবঙ্গ রাজ্’  ররলক ‘নহমা�ল প্ভদশ রাজ্’–রি 
রকটাম্পটাজনে রেজিস্টার্ম অজফস স্টানটান্তলেে উলদেলশ্য 
রকটাম্পটাজনে সঙ্ঘস্টােক পজেবি্মলনে জবষয়টি জনজচিি কেটাে 
িন্য আলবেনকটােী রকটাম্পটাজনে িেলফ রকন্দীয় সেকটালেে 
কটালে একটি আজি্ম রপশ কেটাে প্রস্টাব আনটা হলয়লে।
এই রকটাম্পটাজনে রেজিস্টার্ম অজফলসে প্রস্টাজবি উক্ত 
স্টানটান্তলে কটােও স্টার্ম ষুিণ্ণ হওয়টাে সম্টাবনটা রটাকলে 
জিজন/িটাঁেটা এমনসএ–২১ ডপাট্মাল ( www.mca.gov.
in ) ডত ইিভেস্র কমভলেি িম্ম েটাজখে কলে জকংবটা 
এই জবজ্ঞজতি সংবটােপলত্র প্রকটাজশি হওয়টাে িটাজেখ ররলক 
১৪ ( রচটাদে)  জেলনে রলধ্য নরনজওিাল নেভরক্টর,  ইস্াি্ম 
নরনজ�ি, নমনিন্রি অি কভপ্মাভরট অ্াভি�াস্ম, নিজাম 
প্াভলস, ২� এমএসও নবন্ডং, ৩ িং ড্ার, ২৩৪/৪, 
এভজনস ডবাস ডরাে, কলকাতা– ৭০০০২০ সরীলপ িটঁাে 
( পুং/  স্তী)  স্টালর্মে ধেন ও জবলেটাজধিটাে কটােণ উললেখ কলে 
জেজখিভটালব িটানটান বটা রেজিস্টার্ম রটালক পটাঠটান এবং 
এে সলগে একটি হেফনটারটা বিটােটা বক্তব্য সরজর্মি হওয়টা 
আবশ্যক এবং এে একটি কজপ অবশ্যই আলবেনকটােী এই 
রকটাম্পটাজনে জনম্নজেজখি রেজিস্টার্ম অজফলসে ঠিকটানটায় রপশ 
কেলি হলব: 
 ইভকাভসন্ার, ইউনিট িং ইনসএসএল–১২০১, ইএম–৪,
১২ িং ড্ার, ডসক্টর–৫, সল্ট ডলক, কলকাতা,
পনচিমবঙ্গ– ৭০০০৯১

আলবেনকটােীে িন্য ও িেলফ
আইটি ডটক্সটাইল প্াইভেট নলনমভটে

স্টাঃ–
পরদীপ কুমার

জরলেক্টে
DIN: 09179304 

তানরখ:  ১২. ১১. ২০২২
স্াি:  বনডি, নহমা�ল প্ভদশ

 ই–নিলাম 
নবক্র� নবজ্ঞনতি

ডকা সস্ত্র, গু�াহাটি ( নে িং ৮২৩১) , িীলন�নর ম্ািশি, ২� তল, োঙ্গা�ড়, নজ এস ডরাে, গু�াহাটি ৭৮১০০৫
ই–ডমল:  cs8231@pnb.co.in, ডিাি:  ০৩৬১–২৪৫৮৭৯৯

নিলাম ডরিা িং–SASTRA/AUCTION/06/ 2022-23                                                                                                                                   তানরখ:  ১১. ১১. ২০২২

 অস্াবর/ স্াবর সম্নতিসমূহ নবনক্রর জি্ নবক্র� নবজ্ঞনতি
নসনকউনরটি ইন্াভরস্ ( এিভিাস্মভমন্)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৮( ৬) –এর সংস্ািসমূহ সহ পঠিী� নসনকউনরটাইভজশি অ্ান্ড নরকি্রিাকশি অি নিিানসি�াল অ্াভসটস অ্ান্ড এিভিাস্মভমন্ অি নসনকউনরটি 
ইন্াভরস্ অ্াক্ট, ২০০২–এর অধীভি স্াবর পনরসম্দসমূহ নবনক্রর জি্ ই–নিলাম নবক্র� নবজ্ঞনতি।
এিদ্দটােটা িনসটাধটােণ এবং জবলশষ কলে সংজলিষ্ট ঋণগ্রহীিটা( গণ)/ পটাট্মনটাে ( গণ)/ বন্ধকেটািটা( গণ)/  ও িটাজরনেটাে( গণ) –এে জ্ঞটািটালর্ম এই জবজ্ঞজতি িটাজে কেটা হলছে রে,  ব্যটাঙ্ক ( িটাজরনেুক্ত ঋণেটািটা) –এে কটালে বন্ধক 
েটাখটা/  চটাি্ম কেটা জনলম্নটাক্ত জববেণেুক্ত এবং  িটাজরনেুক্ত ঋণেটািটাে অনুলরটাজেি আজধকটাজেক বিটােটা  ব্যবহটাজেক/  গঠনরূেক/ প্রিীকী েখে রনওয়টা জনম্নজেজখি  অস্টাবে/ স্টাবে সম্পজত্তগুজে সংজলিষ্ট ঋণগ্রহীিটা( গণ)  ও 
িটাজরনেটাে( গণ) –এে ররলক পটাঞ্টাব ন্যটাশনটাে ব্যটাঙ্ক–এে পটাওনটা অর্মটাঙ্ক পুনরুধেটালেে িন্য নীলচ রেখটা িটাজেলখ ‘ ডেখাভি আভে ডসখাভি’ , ‘ ো নকে ুআভে তা’  এবং ‘ ডেমি আভে ডতমিোভব’  জভজত্তলি জবজরি কেটা 
হলব। নীলচে রটজবলে প্রজিটি সম্পজত্তে জনধ্মটাজেি সংেষিণ রূে্য ও বটায়নটা িরটা ( ইএরজর)  উললেখ কেটা হলয়লে।

জানমি সম্নতির সূন�

লট
 িং

শাখার িাম 
অ্াকাউভন্র িাম 

ঋণগ্রহীতা/  জানমিদার�ভণর 
িাম ও ঠিকািা

বন্ধকী সম্নতিগুনলর নববরণ/  মানলভকর িাম 
( সম্নতির বন্ধকদাতা ) 

ক)  সারিাভ�নস অ্াক্ট, 
২০০২–এর ১৩( ২)  
নবজ্ঞনতির তানরখ খ)  

বভক�া �)  সারিাভ�নস 
অ্াক্ট, ২০০২–এর 

১৩( ৪) –এ দখল �)  দখল 
ধরি  প্তীকী ব্বহানরক/  

�ঠিমূলক

ক)  সংরক্ষণ মূল্ ( লাখ টাঃ)  

খ)  ইএমনে ( ইএমনে জমার 
ডশষ তানরখ)   

�)  নবে গুণক 

ই–নিলাভমর 
তানরখ ও সম�

জানমিেুক্ত 
ঋণদাতার 
জািা দা�

১. জবও:  চটাঁেরটাজে 
( জর নং ৬৬৮২০০)  
ডমঃ নপ্নসশি ( মানলক নবধা�ক 
েট্া�াে্ম্)  
জরঃ জবধটায়ক ভট্টাচটাে্ম্য, ঠিকটানটা– 
৫০/ জস, রবচটােটার চ্যটাটটাজি্ম রেটার, 
একিেটা ্্যটাট, রপটাঃ রবহটােটা, 
রটানটা পণ্মশ্রী, ওয়টার্ম/  িটােুক নং 
১৩০, কেকটািটা ৭০০০৩৪, 
পজচিরবগে।

একটি আেজসজস জভজত্ত ও আেজসজস কটাঠটালরটাে 
জিনিেটা জবজ্ডং–এে সরগ্র অংশ (্্যটালটে 
 সুপটাে জবল্ট আপ রটাপ ১৩০০ বগ্মফুট) , েজেে 
নং I –০৪৩৫৯, বষ্ম ২০০৪, রেজি জরএসআে–২, 
আজেপুে, েজষিণ ২৪ পেগনটা–রি। প্লট নং/ সটালভ্ম 
নং/ ররটাে নং/ রপ্রজরলসস নং ৫০/ জস, রবচটােটার 
চ্যটাটটাজি্ম রেটার, রপটাঃ রবহটােটা, রটানটা পণ্মশ্রী, ওয়টার্ম/  
িটােুক নং ১৩০, কেকটািটা পেুসভটা, কেকটািটা 
৭০০০৩৪, পজচিরবগে।
রচৌহজদে:  উত্তে– বটাসুলেব েলত্তে িজর ও বটাজড়;  
েজষিণ– পটায়ঊষ ব্যটানটাজি্মে িজর ও বটাজড়;  পূব্ম– 
রসন্ট ররজেি সু্ে;  পজচির– ১৬ ফুট চওড়টা রক এর 
জস রেটার। রটাজেক জবধটায়ক ভট্টাচটাে্ম্য।

ক)  ২৮. ০৬. ২০২১ 
খ)  ₹৩৫,৯৫,৩১৫/ – +   
সুে ও অন্য চটাি্ম 
গ)  ২৭. ০৭. ২০২২ 
�)  প্রিীকী

ক)  ₹ ৩৯. ৮২ লক্ষ 
খ)  ₹৪. ০০  লক্ষ 
�)  ₹ ০.৫ ০ লক্ষ

২৯. ১১. ২০২২ 
রবেটা ১১. ৩০টটা ররলক 

দুপুে ১২. ৩০টটা

ব্যটালঙ্কে 
িটানটা 
রনই

 ই–নিলাভমর শত্ম ও নি�মাবনল
এই জবজরি জসজকউজেটি ইন্টটালেস্ ( এনলফটাস্মলরন্ট)  রুেস, ২০০২–রি জনধ্মটাজেি শি্ম ও জনয়রটাবজেে পটাশটাপটাজশ জনম্নজেজখি শি্মসটালপষি হলব: 
১.  সম্পজত্তগুজে ‘ ডেখাভি আভে ডসখাভি’ , ‘ ো নকে ুআভে তা’  এবং ‘ ডেোভব আভে ডসোভব’  জভজত্তলি জবজরি কেটা হলছে।
২.  ওপলেে িফজসলে িটাজরনেুক্ত পজেসম্পেগুজেে জববেণ অনুলরটাজেি আজধকটাজেলকে রসেটা জ্ঞটান ও ির্যটানুসটালে বজণ্মি হলয়লে। িলব এই র�টাষণটাপলত্র রকটানও প্রকটাে ত্রুটি, ভুে জববৃজি বটা অনলুলেলখে িন্য 

অনুলরটাজেি আজধকটাজেক িবটাবজেজহ কেলি েটায়বধে রটাকলবন নটা।
৩.  লট িং ১–এ এই নবনক্র ২৯. ১১. ২০২২ তানরখ ডবলা ১১. ৩০টা ডেভক দুপুর ১২. ৩০টার মভধ্ 
৪.  https://www.ibapi.in , https://eprocure.gov.in/epublish/app , https://www.mstcecommerce.com, www.pnbindia .in ওলয়বসটাইলট রেওয়টা শি্ম ও জনয়রটাবজে  রেখুন জবশলেে িন্য।

তানরখ:  ১১. ১১. ২০২২ অিুভমানদত আনধকানরক
স্াি:  গু�াহাটি পাঞ্াব ি্াশিাল ব্াঙ্ক 

 ফর্ম নং ১৪ [ রেগুলেশন ৩৩( ২)  দ্রষ্টব্য] 
রেজিস্টার্ম এ/ জর, েজস্ে রটাধ্যলর, েটা ব্যর্ম হলে 

প্রকটাশনটাে রটাধ্যলর।
নরকোনর অনিসার–১/ ২ এর অনিস, ডেটস 
নরকোনর ট্াইবুিাল কলকাতা  ( নেআরটি–৩) 

৮ নং র্টাে, িীবনসুধটা জবজ্ডং,
৪২জস, িওহেেটাে রনহরু রেটার, কেকটািটা–  ৭০০০৭১

দানব নবজ্ঞনতি
নরকোনর অি ডেটস অ্ান্ড ব্াঙ্করাপনস 
অ্াক্ট, ১৯৯৩ এর ধারা িং ২৫ ডেভক ২৮ 
এবং ইিকাম ট্াক্স অ্াক্ট, ১৯৬১ এর নবিতী� 
তিনসভলর রুল ২ অধীভি নবজ্ঞনতি

আরনস/৭২/ ২০২০
পাঞ্াব ি্াশিাল ব্াঙ্ক 

বিাম
িবীি কুমার লাভহাটি এবং অি্াি্রা

প্রজি: 
( নসনে ১)  িবীি কুমার লাভহাটি ২০জব, 
ধীলেন্দনটার র�টাষ রেটার, কেকটািটা ৭০০০২৫ 
এেটাড়টাও:  ্্যটাট নং ১এ, জবিিীয় িে, ব্লক নং 
১৯, রফি–৫, ( জবলবক জবহটাে) , ৪৯৩/ জস/ এ, জি 
টি রেটার, হটাওড়টা–৭১১১০২
( নসনে ২)  শ্রীমতী ডরিু ডোশী, ৪, রজিেটাে 
বসটাক রেন, কেকটািটা ৭০০০৫৪ এেটাড়টাও:  
ভবটানী অ্যটাপটাট্মলরন্ট, ব্লক–জকউ, ্্যটাট নং ৩জর, 
র�টাষপটাড়টা, জরেন বটািটালেে কটালে, কৃষ্ণপুে ররন 
রেটার, কেকটািটা ৭০০১০২।
( নসনে ৩)  অনমত ডোশী, ৪, রজিেটাে বসটাক 
রেন, কেকটািটা ৭০০০৫৪ এেটাড়টাও:  ভবটানী 
অ্যটাপটাট্মলরন্ট, ব্লক–জকউ, ্্যটাট নং ৩জর, 
র�টাষপটাড়টা, জরেন বটািটালেে কটালে, কৃষ্ণপুে ররন 
রেটার, কেকটািটা ৭০০১০২।
( নসনে ৪)   রনব ডোশী, ৪, রজিেটাে বসটাক 
রেন, কেকটািটা ৭০০০৫৪ এেটাড়টাও:  ভবটানী 
অ্যটাপটাট্মলরন্ট, ব্লক–জকউ, ্্যটাট নং ৩জর, 
র�টাষপটাড়টা, জরেন বটািটালেে কটালে, কৃষ্ণপুে ররন 
রেটার, কেকটািটা ৭০০১০২।
( নসনে ৫)  শ্রীমতী ডিহা ডোশী, ৪, রজিেটাে 
বসটাক রেন, কেকটািটা ৭০০০৫৪ এেটাড়টাও:  
ভবটানী অ্যটাপটাট্মলরন্ট, ব্লক–জকউ, ্্যটাট নং ৩জর, 
র�টাষপটাড়টা, জরেন বটািটালেে কটালে, কৃষ্ণপুে ররন 
রেটার, কেকটািটা ৭০০১০২।
এিদ্দটােটা এই রলর্ম জবজ্ঞজতি িটাজে কেটা হলছে 
রে, ওএ/২২৬/ ২০১৪ এে রপ্রজষিলি রহটারটান্য 
জপ্রসটাইজরং অজফসটাে, ররটস জেকভটাজে ট্টাইবুনটাে 
কেকটািটা ( জরআেটি–৩)  এে আলেশ অনুেটায়ী 
িটাজেকৃি জেকভটাজে সটাটি্মজফলকট ররটািটালবক 
টিএ/ ৬৬৪/ ২০১৪ রি আপনটালেে ররলক 
₹৩০,৬২,৭৮৮. ৪৯ (জিজেশ েষি বটাষট্টি হটািটাে 
সটািশি অষ্টটাজশ টটাকটা এবং উনপঞ্টাশ পয়সটা 
রটাত্র), িৎসহ ১৯. ০৯. ২০১৪ অনুসটালে বটাজষ্মক 
১৬. ৫০%  হটালে বলকয়টা ও ভজবষ্যলিে সেে 
সুে  এবং রটাসুে বটাবে আপনটালেে ( রেৌর ও 
এককভটালব)  ররলক ₹১,৩৩,০০০(এক েষি 
রিজত্রশ হটািটাে টটাকটা রটাত্র)  বলকয়টা ও অনটােটায়ী 
েলয়লে।
২.  এিদ্দটােটা এই জবজ্ঞজতি প্রটাজতিে িটাজেখ 
ররলক ১৫  জেলনে রলধ্য উপজেজেজখি অর্মটাঙ্ক 
পজেলশটালধে িন্য আপনটালেে প্রজি জনলে্মশ 
রেওয়টা হলছে, েটাে অন্যরটা হলে জেকভটাজে 
অফ ররটস জরউ টু ব্যটাঙ্কস অ্যটান্ড জফনটাজসিয়টাে 
ইনজস্টিউশনস অ্যটাক্ট, ১৯৯৩ ও এে অধীলন 
েজচি রুেসরূলহে সংস্টান ররটািটালবক 
আপনটালেে জবরুলধে বলকয়টা পুনরুধেটালেে আইজন 
প্রজরিয়টা চটােটালনটা হলব।
৩.  এিদ্দটােটা শুনটাজনে পেবিতী িটাজেলখে রলধ্য 
আপনটালেে পজেসম্পেসরূলহে জবশে খজিয়টান 
একটি হেফনটারটাে রটাধ্যলর র�টাষণটাে িন্য 
আপনটালেে প্রজি আলেশ িটাজে কেটা হলছে।
৪.  এিদ্দটােটা এই কটাে্মটাজেে পেবিতী প্রজরিয়টাে 
িন্য জনম্নস্টাষিেকটােীে সটারলন ২৪. ১১. ২০২২ 
িটাজেলখ সকটাে ১০: ৩০টা� হটাজিে রটাকটাে িন্য 
আপনটালেে প্রজি আলেশ িটাজে কেটা হলছে।
৫.  ওপলে রেখটা অর্মটাঙ্ক েটাড়টাও আপনটােটা 
জনম্নজেজখি অর্মটাঙ্ক প্রেটালন েটায়বধে:
 ( ক)  কটাে্মটাজে সম্পন্নকটােী এই সটাটি্মজফলকলটে 
জবজ্ঞজতি/  প্রজরিয়টা শুরুে পেবিতী ররয়টালেে িন্য 
প্রলেয় সুে; 
 ( খ) এই জবজ্ঞজতি ও পলেটায়টানটাে পজেলষবটা এবং 
বলকয়টা অর্মটাঙ্ক পুনরুধেটালেে কটাে্মটাবজে সংরিটান্ত 
েটাবিীয় রটাসুে, চটাি্ম ও খেচটাপটাজি।
নীলচ এই ট্টাইবুনটালেে জসেলরটাহে জেলয় আজর 
স্টাষিে কেেটার। িটাজেখ:  ১৪. ০৭. ২০২২।

নরকোনর অনিসার
কলকাতা ডেটস নরকোনর ট্াইবুিাল   

( নেআরটি৩) 

 আইনরস ড্ানদংস নলনমভটে
CIN: L18109WB2011PLC166895 

রেজিস্টার্ম অজফস:  ১০৩/ ২৪/ ১, রফটােলশটাে রেটার, হটাওড়টা– ৭১১১০২

৩০ ডসভটেম্বর, ২০২২ সমাতি নতি মাস এবং ে� মাভসর অনিরীনক্ষত আনে্মক িলািল সম্নক্মত নববনৃত
 ( েষি টটাকটাে অলঙ্ক) 

ক্রম 
িং নববরণ

সমাতি নতি মাস সমাতি ে� মাস সমাতি বের
৩০ ডসভটেম্বর, ২২

অনিরীনক্ষত
৩০ জুি, ২২
অনিরীনক্ষত

৩০ ডসভটেম্বর, ২১
অনিরীনক্ষত

৩০ ডসভটেম্বর, ২২
অনিরীনক্ষত

৩০ ডসভটেম্বর, ২১
অনিরীনক্ষত

৩১ মা�্ম, ২০২২
নিরীনক্ষত

১ উপটাি্মন
ররটাট আয় ৩,১৭৯. ৪৫ ২,৩৩১. ০৫ ৩,৪৩৬. ৫৬ ৫,৫১০. ৫০ ৫,৩৯২. ৬৯ ১১,১৭৬. ৭৫

২ খেচ
ররটাট খেচ ২,৭০৭. ০৬ ২,০৯৭. ৪৪ ২,৯৬৫. ৫৯ ৪,৮০৪. ৫০ ৪,৬৭৯. ৮২ ৯,৮১৯. ২৭

৩ ব্যজিরিরী েফটা এবং কলেে আলগ রুনটাফটা ( ১ – ২) ৪৭২. ৩৯ ২৩৩. ৬১ ৪৭০. ৯৭ ৭০৬. ০০ ৭১২. ৮৬ ১,৩৫৭. ৪৮
৪ ব্যজিরিরী েফটাসরূহ – – – – – –
৫ কে–পূব্ম রুনটাফটা ( ৩ – ৪) ৪৭২. ৩৯ ২৩৩. ৬১ ৪৭০. ৯৭ ৭০৬. ০০ ৭১২. ৮৬ ১,৩৫৭. ৪৮
৬ কে বটাবে খেচ ১২৩. ৫৪ ৫৮. ৬৫ ১২২. ০৭ ১৮২. ১৯ ১৮৩. ৮৭ ৩৪২. ৭৮
৭ বেলেে রুনটাফটা ( ৫ – ৬) ৩৪৮. ৮৫ ১৭৪. ৯৬ ৩৪৮. ৯০ ৫২৩. ৮১ ৫২৯. ০০ ১,০১৪. ৭০
৮ অন্যটান্য রবটাধগর্য আয় ( কলেে রনট) – ( ৭. ০০) ৩. ০০ ( ৭. ০০) ৬. ০০ ( ২৭. ৬৭) 
৯ বেলেে ররটাট রবটাধগর্য আয় ( ৭ +  ৮) ৩৪৮. ৮৫ ১৬৭. ৯৬ ৩৫১. ৯০ ৫১৬. ৮১ ৫৩৫. ০০ ৯৮৭. ০৩

১০ আেটায়ীকৃি ইকুইটি রশয়টাে রূেধন
( প্রজিটি রশয়টালেে অজভজহি রূে্য ₹ ১০/ –) ১,৬৩১. ৪১ ১,৬৩১. ৪১ ১,৬৩১. ৪১ ১,৬৩১. ৪১ ১,৬৩১. ৪১ ১,৬৩১. ৪১

১১ রশয়টাে প্রজি আয় ( প্রজিটি ₹ ১০/ –) : 
( ক)  বুজনয়টাজে
( খ)  জরজরিি

২. ১৪
২. ১৪

১. ০৭
১. ০৭

২. ১৪
২. ১৪

৩. ২১
৩. ২১

৩. ২৪
৩. ২৪

৬. ২২
৬. ২২

দ্রষ্টব্: 
১.  উপজেজেজখি ফেটাফেগুজে ১১ নলভম্বে, ২০২২ আলয়টাজিি সভটায় অজরট কজরটি বিটােটা পে্মটালেটাজচি এবং পজেচটােকরণ্ডেী বিটােটা অনুলরটাজেি হলয়লে।
২.  রসজব ( জেজস্ং অবজেলগশনস অ্যটান্ড জরসলক্লটািটাে জেলকটায়্যটােলরন্টস)  রেগুলেশনস, ২০১৫ এে প্রলয়টািন অনুেটায়ী জবজধবধে অজরটেগণ উপজেজেজখি ফেটাফেগুজে পে্মটালেটাচনটা 

কলেলেন।
৩.  রকটাম্পটাজনি ( ইজন্ডয়টান অ্যটাকটাউজন্টং স্্যটান্ডটার্ম)  রুেস, ২০১৫ এে অধীলন জরজনজ্রি অফ কলপ্মটালেট অ্যটালফয়টাস্ম বিটােটা প্রজ্ঞটাজপিরলিটা ইজন্ডয়টান অ্যটাকটাউজন্টং স্্যটান্ডটার্মস ( ইন্ড এএস)  

অনুসটালে রকটাম্পটাজনে আজর্মক ফেটাফেগুজে প্রস্তুি কেটা হলয়লে।
৪.  রকটাম্পটাজন রকবেরটাত্র একটি রষিলত্রই কটাে্ম কলে েটা রূেি রপটাশটাক জনর্মটাণ ও রট্জরং সম্পজক্মি এবং িটা রকটাম্পটাজনি ( ইজন্ডয়টান অ্যটাকটাউজন্টং স্্যটান্ডটার্ম)  রুেস, ২০১৫ এে অধীলন 

প্রজ্ঞটাজপিরলিটা  ইন্ড এএস ১০৮– রসগলরন্ট জেলপটাটি্মং অনুসটালে পজেকজপিি।
৫.  প্রলয়টািনরলিটা পবূ্মবিতী ররয়টালেে পজেসংখ্যটানগুজেে পুনজব্মন্যটাস কেটা হলয়লে।
 পজেচটােকরণ্ডেীে িন্য ও িেলফ
 সাঃ–
 ( সভ্াষ লাঢা) 
স্টান:  হটাওড়টা ম্াভিনজং নেভরক্টর
িটাজেখ:  ১১. ১১. ২০২২ DIN: 03585561 

 ( ডশ�ার নপে ুআভ�র তে্ বাভদ লক্ষ টাকার অভঙ্ক) 

ক্রম 
িং নববরণ

৩০ ডসভটেম্বর, 
২০২২ সমাতি 

নতি মাস

৩০ ডসভটেম্বর, 
২০২২ সমাতি 

ে� মাস

৩০ ডসভটেম্বর, 
২০২১ সমাতি 

নতি মাস
অনিরীনক্ষত অনিরীনক্ষত অনিরীনক্ষত

১ কটােবটাে ররলক ররটাট আয় ১৩৪৪৯. ২৯ ২৫৩৫২. ৬৭ ৭৬৮৩. ১৩
২ সংজলিষ্ট ররয়টালে রনট রুনটাফটা

( কে, ব্যজিরিরী এবং/ বটা জবলশষ েফটাে আলগ) ২৫৭৭. ৮৮ ৪৩৭৪. ২৫ ৯৫৭. ৯১
৩ সংজলিষ্ট ররয়টালে কে–পূব্ম রনট রুনটাফটা

( ব্যজিরিরী এবং/ বটা জবলশষ েফটাে পলে) ২৫৭৭. ৮৮ ৪৩৭৪. ২৫ ৯৫৭. ৯১
৪ সংজলিষ্ট ররয়টালে কে–পেবিতী রনট রুনটাফটা

( ব্যজিরিরী এবং/ বটা জবলশষ েফটাে পলে) ২১১৯. ৮৮ ৩৬৪৭. ৯৫ ৬৮২. ৩৯
৫ সংজলিষ্ট ররয়টালে ররটাট রবটাধগর্য আয় [ সংজলিষ্ট ররয়টালে কে–পেবিতী 

রুনটাফটা এবং কে–পেবিতী অন্যটান্য রবটাধগর্য আয় ধলে] ২১২৪. ৪৪ ৩৫৭৬. ২৭ ৬৮১. ৮৪
৬ আেটায়ীকৃি ইকুইটি রশয়টাে রূেধন ১৫৬০. ৮৩ ১৫৬০. ৮৩ ১৫৬০. ৮৩
৭ জেিটাভ্ম ( পুনরূ্মে্যটায়ন জেিটাভ্ম বটালে) – – –
৮ রশয়টাে প্রজি আয় ( প্রজিটি ₹ ১০/ –)  (বটাজষ্মকীকৃি নয়) 

( ১)  বুজনয়টাজে
( ২)  জরজরিি

১৩. ৫৮
১৩. ৫৮

২৩. ৩৭
২৩. ৩৭

৪. ৩৭
৪. ৩৭

দ্রষ্টব্: 
১.  উপজেজেজখি জববৃজিটি হে রসজব ( জেজস্ং অবজেলগশনস অ্যটান্ড জরসলক্লটািটাে জেলকটায়্যটােলরন্টস)  রেগুলেশনস, ২০১৫–এে 

রেগুলেশন ৩৩ অধীলন স্ক এক্সলচঞ্সরূলহ রপশ কেটা আজর্মক ফেটাফলেে জবশে খজিয়টালনে সংজষিতিসটাে। আজর্মক ফেটাফলেে 
পূণ্ম জববৃজি স্ক এক্সলচঞ্সরূলহে ওলয়বসটাইট (http://www.nseindia.com  এবং  http://www.bseindia.com )  সহ 
রকটাম্পটাজনে ওলয়বসটাইলটও (http://starpapers.com )  উপেব্ধ েলয়লে।

২.  উপজেজেজখি আজর্মক ফেটাফেগুজে ১১ নলভম্বে, ২০২২ িটাজেলখ জভজরও কনফটালেজসিংলয়ে রটাধ্যলর আলয়টাজিি জনি জনি সভটায় 
অজরট কজরটি বিটােটা পে্মটালেটাজচি এবং পজেচটােকরণ্ডেী বিটােটা অনুলরটাজেি হলয়লে।

 পনর�ালকমণ্ডলীর আভদশািুসাভর
 স্ার ডপপার নমলস নলনমভটে–এে পলষি
 এম নমশ্র
স্াি :   ি�া নদনলি ম্াভিনজং নেভরক্টর
তানরখ :  ১১ িভেম্বর, ২০২২ DIN: 00096112  

৩০ ডসভটেম্বর, ২০২২ সমাতি নতি মাস এবং ে� মাভসর
অনিরীনক্ষত আনে্মক িলািভলর সংনক্ষতিসার

 স্ার ডপপার নমলস নলনমভটে
ডরনজস্াে্ম অনিস:  োিকাি হাউস, তৃতী� তল, ৩১, ডিতানজ সুোষ ডরাে, কলকাতা–৭০০০০১

CIN :  L21011WB1936PLC008726 ;  ডিাি:  ( ০৩৩)  ২২৪২ ৭৩৮০–৮৩, ি্াক্স:  ( ০৩৩)  ২২৪২ ৭৩৮৩
ই–ডমল:  star.cal  @starpapers.com ;  ওভ�বসাইট:  www.starpapers.com 

আনদত্ নবড়লা হাউনজং নিিাসি নলনমভটে    
 ডরনজস্াে্ম অনিস:  ইনন্ড�াি ডর�ি কম্াউন্ড, ডেরােল, গুজরাট–৩৬২২৬৬

ব্াঞ্চ অনিস: নজ কভপ্মাভরশি ডটক পাক্ম, কাসারোদাভেনল, ড�াধবুন্দর ডরাে, োভি ৪০০৬০৭ ( এমএই�) 

দানব নবজ্ঞনতি
( নসনকউনরটি ইন্াভরস্ ( এিভিাস্মভমন্)  রুল, ২০০২ এর রুল ৩( ১)  এর অধীভি) 

নসনকউনরটাইভজশি অ্ান্ড নরকি্রিাকশি অি নিিানসি�াল অ্াভসটস অ্ান্ড এিভিাস্মভমন্ অি নসনকউনরটি ইন্াভরস্ অ্াক্ট, ২০০২ এর অধীভি ১৩( ২)  ধারাধীভি পনরবনত্মত সানে্মভসর ডিাটিস
জনম্নজেজখি ঋণগ্রহীিটাগলণে প্রজি আনদত্ নবড়লা হাউনজং নিিাসি নলনমভটে ( এনবএই�এিএল)  ররলক ঋলণে সুজবধটা রনওয়টায় আপনটালেে িেলফ বটােংবটাে রখেটাপ হওয়টাে কটােলণ জসজকউজেটটাইলিশন অ্যটান্ড জেকন্রিটাকশন অফ জফনটাজসিয়টাে 
অ্যটালসটস অ্যটান্ড এনলফটাস্মলরন্ট অফ জসজকউজেটি ইন্টটালেস্ অ্যটাক্ট, ২০০২ ( ‘ সটােফটালয়জস অ্যটাক্ট’ ) –এে সংস্টানসরূলহে অধীলন আপনটালেে রেটান অ্যটাকটাউন্ট অনুৎপটােক পজেসম্পে  জহলসলব ররিজণবধে হলয়লে। আরেটা, আনদত্ নবড়লা নিিাসি 
নলনমভটে, আপনটালেে রেওয়টা ঠিকটানটায় সটােফটালয়জস অ্যটাক্ট–এে ১৩( ১৩)  ধটােটা সহ পঠনীয় উক্ত অ্যটালক্টে ১৩( ২)  ধটােটাধীলন আপনটালেে প্রজি েটাজব জবজ্ঞজতি িটাজে কলেজেেটার। উক্ত জবজ্ঞজতিগুজেে জবষয় জেে রে আপনটালেে প্রজি রঞু্েকৃি জবজবধ 
ঋণ পজেলশটালধ আপনটােটা রখেটাজপ হলয়লেন। রসই কটােলণ জসজকউজেটি ইন্টটালেস্ ( এনলফটাস্মলরন্ট)  রুেস, ২০০২–এে রুে ৩( ১)  সহ পঠনীয় সটােফটালয়জস অ্যটাক্ট–এে ১৩( ২)  ধটােটাে সংস্টানটাধীলন উক্ত জবজ্ঞজতিে পজেলষবটা বেবৎ কেটাে েলষি্য 
এখনকটাে এই জবজ্ঞজতিটি প্রকটাশ কেটা হে।

ক্রম 
িং

ডলাি অ্াকাউন্ িম্বর/  অ্াকাউন্, ঋণগ্রহীতা( �ণ)  
ও জানমিদার( �ণ) –এর িাম এবং ঠিকািা

এিনপএ তানরখ দানব নবজ্ঞনতির
 তানরখ

দানব নবজ্ঞনতি অিুো�ী 
বভক�া অে্মাঙ্ক

১ ১.  অনরন্দম কুশানর, ্্যটাট নং ২এ, িৃিীয় িলে, েজষিণ–পূ্ব্ম–পজচির জেলক, ‘ ‘ নীে অ্যটাপটাট্মলরন্ট’ ’  রপ্রজরলসস নং জবএ১২/ ৪, রেশবন্ধনুগে, রটানটা েটািটােহটাট, কেকটািটা 
৭০০০৫৯। ২.  অনরন্দম কুশানর, ৪৪ সুলেশ ইস্ রেটার রবলে�টাটটা রহর অজফস রবলে�টাটটা, কেকটািটা, পজচিরবগে–৭০০০১০। ৩.  অনরন্দম কুশানর, প্রেলনে কুশটাজে 
এন্টটােপ্রটাইস ৬০/ জব/ ১জস, রবলে�টাটটা ররন রেটার, কেকটািটা ৭০০০১০, ৪.  সুমি কুশানর, ্্যটাট নং ২এ, িৃিীয় িলে, েজষিণ–পূ্ব্ম–পজচির জেলক, ‘ ‘ নীে অ্যটাপটাট্মলরন্ট’ ’  
রপ্রজরলসস নং জবএ–১২/ ৪, রেশবন্ধুনগে, রটানটা েটািটােহটাট, কেকটািটা ৭০০০৫৯। ৫.  সুমি কুশানর, ৪৪ সুলেশ ইস্ রেটার রবলে�টাটটা রহর অজফস রবলে�টাটটা, কেকটািটা, 
পজচিরবগে ৭০০০১০। ৬.  স্ৃনত কুশানর, ্্যটাট নং ২এ, িৃিীয় িলে, েজষিণ–পূব্্ম–পজচির জেলক, ‘ ‘ নীে অ্যটাপটাট্মলরন্ট’ ’  রপ্রজরলসস নং জবএ–১২/ ৪, রেশবন্ধুনগে, রটানটা 
েটািটােহটাট, কেকটািটা ৭০০০৫৯। ৭.  স্ৃনত কুশানর, ৪৪ সুলেশ ইস্ রেটার রবলে�টাটটা রহর অজফস রবলে�টাটটা, কেকটািটা, পজচিরবগে ৭০০০১০। ৮.  স্ৃনত কুশানর প্রেলনে 
কুশটাজে এন্টটােপ্রটাইস ৬০/ জব/ ১জস, রবলে�টাটটা ররন রেটার, কেকটািটা ৭০০০১০। ৯.  কুশানর এন্ারপ্াইস, ্্যটাট নং ২এ, িৃিীয় িলে, েজষিণ–পূব্্ম–পজচির জেলক, 
‘ ‘ নীে অ্যটাপটাট্মলরন্ট’ ’  রপ্রজরলসস নং জবএ–১২/ ৪, রেশবন্ধনুগে, রটানটা েটািটােহটাট, কেকটািটা ৭০০০৫৯। ১০.  কুশানর এন্ারপ্াইস  ৬০/ জব/ ১জস, রবলে�টাটটা ররন রেটার, 
কেকটািটা ৭০০০১০। ডলাি অ্াকাউন্ িং LNKOLHL_09170030315  এবং LNKOLHL_09170031801 

৮ অভক্টাবর, 
২২

১০. ১১. ২০২২ ₹ ৪৮,৬৭,৮৬৪. ৯৮/ –
( আটচজলেশ েষি 

সটািষট্টি হটািটাে আটশি 
রচৌষট্টি টটাকটা এবং 

আটটানব্বই পয়সটা রটাত্র) , 
০২. ১১. ২০২২ পে্মন্ত 

বলকয়টা আসে, প্রটাতিব্য 
( উদ্ভূি রেট চটাি্ম ধলে)  

এবং সুে।

বন্ধকদতি স্াবর সম্নতির নববরণ:  নীে নটারে জবজ্ডংলয়ে িৃিীয় িলে ( পূব্ম েজষিণ পজচির জেলক)  ১২৫০ বগ্মফুট ( সুপটাে জবল্ট আপ এজেয়টা)  আবটাজসক ্্যটাট নং ২এে সম্পূণ্ম এবং অজবলছেে্য অংশ এবং ০২ কটাঠটা, ১১ েটটাক এবং ২৫ বগ্মফুট 
রটালপে িজর েটাে উপে জবজ্ডংটি জনজর্মি রেটি জস এস েটাগ নং ২২৩ এে অংলশ তিজে আে এস েটাগ নং ৩৩৪ এে আে েটাগ নং ৩০০৪ জস এস খজিয়টান নং ৪১৯ এে অধীলন আে এস খজিয়টান নং ৩৪৩ এে আে খজিয়টান নং ২২৫৩, 
২২৫৪, ২২৫৫, ২২৫৬ এবং ২২৫৭, রি এে নং ১৬, আে এস নং ১১৪, রিৌজি নং ৩০২৭ ররৌিটা ি্যটাংড়টা েটািটােহটাট রটানটাে অধীলন রিেটা উত্তে ২৪ পেগনটা বি্মরটালন পজেজচি এবং জচজনিি জরউজনজসপ্যটাে রহটাজ্ডং নং আেজিএর/ ২১/ ১৮ 
রপ্রজরলসস নং জবএ–১২/ ৪, রেশবন্ধনুগে েটািটােহটাট রগটাপটােপুে জরউজনজসপ্যটাজেটিে অধীলন জরউজনজসপ্যটাে ওয়টার্ম নং ২১ ( পুেটািন)  ২৩ ( নিুন) ।

এিদ্দটােটা ঋণগ্রহীিটালেে প্রজি এই জবজ্ঞজতি প্রকটালশে িটাজেখ ররলক ৬০ জেলনে রলধ্য সব্মলশষ িটাজেখ পে্মন্ত বলকয়টা সুে ও রটাসুে সলরি পুলেটা বলকয়টা পজেলশটাধ কেটাে িন্য আহ্টান িটানটালনটা হলছে, েটাে অন্যরটা হলে সকে বটা এক বটা একটাজধক 
িটাজরনেুক্ত পজেসম্পলেে েখে রনওয়টা সহ আজেি্য জবড়েটা জফনটাসি জেজরলটর উক্ত অ্যটালক্টে সংস্টানসরূলহে অধীলন েটাবিীয় প্রলয়টািনীয় পেলষিপ গ্রহণ কেলব। 
সটােফটালয়জস অ্যটালক্টে ১৩( ১৩)  ধটােটাে সংস্টানসরূলহে অধীলন আজেি্য জবড়েটা জফনটাসি জেজরলটর–এে আগটার জেজখি অনুলরটােন েটাড়টা ওপলে বজণ্মি এবং আজেি্য জবড়েটা জফনটাসি জেজরলটর–এে কটালে রেহটানটাবধে/ বন্ধক েটাখটা িটাজরনেুক্ত 
পজেসম্পেসরূহ জবজরি, ইিটােটা বটা অন্য রকটানও উপটালয় ( আপনটালেে কটােবটালেে স্টাভটাজবক প্রজরিয়টা ব্যজিলেলক)  হস্টান্তলে আপনটালেে জনলষধ কেটা হলছে। রকটানও হস্টান্তে সটােফটালয়জস অ্যটালক্টে রসকশন ২৯ অনুসটালে আপনটালেে উপে িজেরটানটা 
কেটা হলব।
অনুগ্রহ কলে রখয়টাে কেলবন উক্ত অ্যটালক্টে রসকশন ১৩ ে সটাব রসকশন ( ৮)  অনুসটালে এজবএইচএে বলকয়টা সহ রূে্য, চটাি্মসরূহ এবং খেচ জবরিয় অরবটা হস্টান্তলেে িটাজেলখে পূলব্ম নটা ররটটালনটা হয়, িটাহলে জসজকওের অ্যটাসলটটি এজবএইচএফ 
বিটােটা জবরিয় বটা হস্টান্তে কেটা েটালব নটা, এবং এজবএইচএফএে জসজকওের অ্যটালসলটে হস্টান্তে বটা জবরিলয় রকটানও পেলষিপ কেলি পটােলব নটা।

তানরখ:  ১২. ১১. ২০২২  সা/  অিুভমানদত আনধকানরক
স্াি:  কলকাতা    ( আনদত্ নবড়লা হাউনজং নিিাসি নলনমভটে    ) 

    ৩০ ডসভটেম্বর, ২০২২ সমাতি ত্রিমানসক ও ে� মাভসর একক ও পুঞ্ীেূত অনিরীনক্ষত আনে্মক িলািভলর সংনক্ষতিসার

নববরণ

একক পুঞ্ীেূত
সমাতি ত্রিমানসক সমাতি ে� মাস সমাতি বের সমাতি ত্রিমানসক সমাতি ে� মাস সমাতি বের

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
( অনিরীনক্ষত) ( অনিরীনক্ষত) ( অনিরীনক্ষত) ( অনিরীনক্ষত) ( অনিরীনক্ষত) (নিরীনক্ষত) ( অনিরীনক্ষত) ( অনিরীনক্ষত) ( অনিরীনক্ষত) ( অনিরীনক্ষত) ( অনিরীনক্ষত) (নিরীনক্ষত) 

কটােবটাে ররলক ররটাট আয় ৩৯ ৩৪ ৩৫ ৭৩ ৬১ ৪০২ ৪০ ৩৪ ১৩১ ৭৪ ২৫৪ ৬৮৫
সংজলিষ্ট ররয়টালে কে–পূব্ম রনট রুনটাফটা/ ( ষিজি) 
[ব্যজিরিরী এবং/ বটা জবলশষ েফটাে আলগ]  ( ১ – ২) ( ৬৭) ( ৭০) ( ৮৮) ( ১৩৭) ( ১৭৯) ( ৮৯) ( ১৭৬) ( ১৮০) ( ৮৩) ( ৩৫৭) ( ১৬২) ( ১২৯) 

সংজলিষ্ট ররয়টালে কে–পূব্ম রনট রুনটাফটা/ ( ষিজি) 
[ব্যজিরিরী এবং/ বটা জবলশষ েফটাে পলে]  (৩ – ৪) ( ৬৭) ( ৭০) ( ৮৮) ( ১৩৭) ( ১৭৯) ( ৮৯) ( ১৭৬) ( ১৮০) ( ৮৩) ( ৩৫৭) ( ১৬২) ১৭,৮৪২

সংজলিষ্ট ররয়টালে কে–পেবিতী রনট রুনটাফটা/ ( ষিজি) 
[ব্যজিরিরী এবং/ বটা জবলশষ েফটাে পলে]  ( ৩ – ৪) ( ৬৭) ( ৭০) ( ৮৮) ( ১৩৭) ( ১৭৯) ( ৮৯) ( ১৭৬) ( ১৮০) ( ৮৩) ( ৩৫৭) ( ১৬২) ১৭,৮৪২

সংজলিষ্ট ররয়টালে ররটাট রবটাধগর্য আয়/ ( ষিজি) 
[ সংজলিষ্ট ররয়টালে কে–পেবিতী রুনটাফটা এবং অন্যটান্য কে–পেবিতী রবটাধগর্য আয় ধলে] ( ৬৭) ( ৭০) ( ৮৮) ( ১৩৭) ( ১৭৯) ( ৭৬) ( ১৭৬) ( ১৮০) ( ৮৩) ( ৩৫৭) ( ১৬২) ১৭,৮৫৫

আেটায়ীকৃি ইকু্যইটি রশয়টাে রূেধন ( প্রজিটি রশয়টালেে অজভজহি রূে্য ₹ ১০/ –) ৩,১৩৮ ৩,১৩৮ ৩,১৩৮ ৩,১৩৮ ৩,১৩৮ ৩,১৩৮ ৩,১৩৮ ৩,১৩৮ ৩,১৩৮ ৩,১৩৮ ৩,১৩৮ ৩,১৩৮
জেিটাভ্ম ( পুনরূ্মে্যটায়ণ জেিটাভ্ম বটালে) ( ৩,১৩৮) ( ৩,১৩৮) ( ৩,১৩৮) ( ৩,১৩৮) ( ৩,১৩৮) ( ৩,১৩৮) ( ৩,১৩৮) ( ৩,১৩৮) ( ৩,১৩৮) ( ৩,১৩৮) ( ৩,১৩৮) ( ৩,১৩৮) 
জসজকউজেটিি জপ্রজরয়টার অ্যটাকটাউন্ট – –
কটােবটাে পুনঃসংগঠন জেিটাভ্ম – – – – – –
রনট রূে্য ( ৬ +  ৭ +  ৮ +  ৯) – – – – – – – –
রশয়টাে প্রজি আয় ( ইজপএস)
( ক)  ব্যজিরিরী েফটাে আলগ– বজুনয়টাজে ও জরজরিি ( ০. ২২) ( ০. ২২) ( ০. ২৮) ( ০. ৪৪) ( ০. ৫৭) ( ০. ২৮) ( ০. ৫৬) ( ০. ৫৭) ( ০. ২৬) ( ১. ১৪) ( ০. ৫০) ৫৬. ৯৩
( খ)  ব্যজিরিরী েফটাে পলে– বজুনয়টাজে ও জরজরিি ( ০. ২২) ( ০. ২২) ( ০. ২৮) ( ০. ৪৪) ( ০. ৫৭) ( ০. ২৮) ( ০. ৫৬) ( ০. ৫৭) ( ০. ২৬) ( ১. ১৪) ( ০. ৫০) ৫৬. ৯৩

দ্রষ্টব্: 
১.  উপজেজেজখি জববৃজিটি রসজব ( জেজস্ং অবজেলগশনস অ্যটান্ড আেটাে জরসলক্লটািটাে জেলকটায়্যটােলরন্টস)  রেগুলেশনস, ২০১৫  এে রেগুলেশন ৩৩ ররটািটালবক স্ক এক্সলচঞ্সরূলহ রপশ কেটা তত্ররটাজসক/ বটাজষ্মক আজর্মক ফেটাফলেে জবশে খজিয়টালনে সংজষিতিসটাে। এই অজনেীজষিি আজর্মক ফেটাফলেে সম্পূণ্ম বয়টান এই রকটাম্পটাজনে 

ওলয়বসটাইট (www.binaniindustries.com   ) সহ জবএসই এে ওলয়বসটাইট ( www.bseindia.com  ) বটা এনএসই এে ওলয়বসটাইট ( www.nseindia.com )  বটা জসএসই এে ওলয়বসটাইলটও ( www.cse-india.com ) উপেব্ধ েলয়লে ।
২.  ৩০ রসলটেম্বে, ২০২২ িটাজেলখ সরটাতি তত্ররটাজসক ও েয় রটালস এই রকটাম্পটাজনে একক ও পুঞ্ীভূি অজনেীজষিি আজর্মক ফেটাফেগুজে ১১. ১১. ২০২২ িটাজেলখ আলয়টাজিি জনি জনি সভটায় রবটালর্মে অজরট কজরটি বিটােটা পে্মটালেটাজচি এবং রবটার্ম অফ জরলেক্টেগণ বিটােটা অনুলরটাজেি হলয়লে।
 ডবাভে্মর আভদশািুসাভর
 নবিানি ইন্ডান্রিজ নলনমভটে এর পভক্ষ
 সাঃ–
 নবশালাক্ষী শ্রীধর
স্টান:  রুম্বই র্যটালনজিং জরলেক্টে, জসএফও এবং রকটাম্পটাজন রসলরিটটাজে
িটাজেখ:  ১১. ১১. ২০২২ DIN: 07325198  

নবিানি ইন্ডান্রিজ নলনমভটে
ডরনজস্াে্ম অনিস:  ৩৭/ ২, ন�িার পাক্ম, নিউ টাউি, রাজারহাট ডমি ডরাে, ডপাঃঅঃ– হানত�াড়া, কলকাতা–৭০০১৫৭, োরত

কভপ্মাভরট অনিস:  মাভক্মন্াইল ড�ম্বারস, ১২, ডজ এি ডহভরনে�া মা�্ম, ব্ালাে্ম এভস্ট, মুম্বই–৪০০০০১, োরত
CIN No.:   L24117WB1962PLC025584 

ড�ৌতম �ক্রবততী

ররধটাবী অরচ অপজেণি বয়স। কেকটািটাে নটারী সু্লেে ওই 
েটাত্রী সটারটাজিক রটাধ্যলর জভন েটালি্যে েুবলকে সলগে রপ্রলরে 
সম্পলক্ম িজড়লয় পলড়জেে। আে রসই রপ্রলরেই করুণ পজেণজি 
�টে। রপ্রজরলকে রটালক সটাড়টা জেলয় জভন েটালি্য রেলি নটা রপলে 
বটাজড়লিই আত্ম�টািী হলয়লে েশলরে ওই েটাত্রী। এবটাে িটাে 
রটাধ্যজরক পেীষিটা রেওয়টাে করটা জেে। বটাবটা ও রটালয়ে একরটাত্র 
সন্তটান রস। িটাে এরন রর্মটাজন্তক রৃিু্য ররলন জনলি পটােলেন নটা 
পজেবটাে এবং প্রজিলবশীেটা। েটাত্রীে বটাজড় ররলক উধেটাে হলয়লে 
সুইসটাইর রনটাটও। �টনটাটি �লটলে শুরিবটাে রভটাে েটালি শহে 
েটালগটায়টা নলেন্দপুে রটানটাে রুরঝুর পটালক্ম। পড়টালশটানটায় ররধটাবী 
শুধু িটাই নয়, জরজষ্ট ব্যবহটালেও এেটাকটাে রটানলুষে রন িয় 

কলেজেে েটাত্রীটি। রভটােেটালি ররলয়ে �লেে আলেটা জ্বেলে 
রেলখ বটাবটা রেখলি েটান। আে জিজন জগলয় রেলখন ফ্যটালনে 
সলগে ঝুেলে ররলয়ে জনরে রেহ। খবে রেওয়টা হয় নলেন্দপেু 
রটানটালক। পুজেশ এলস রেহ উধেটাে কলে জনলয় েটায়। স্টানীয় 
রটানুষ ও পজুেশ সূলত্র িটানটা রগলে, রসটাশ্যটাে জরজরয়টাে রটাধ্যলর 
উত্তেপ্রলেলশে এক েুবলকে সলগে রপ্রলরে সম্পলক্ম িজড়লয় 
পলড় েটাত্রীটি। অজভলেটাগ, ওই েুবক নটাজক িটালক জভন েটালি্য 
েটাওয়টাে িন্য চটাপ জেজছেে। েটাত্রী েুবলকে রফটান নম্বেও জেলখ 
জগলয়লে সুইসটাইর রনটালট। েটাত্রীে পজেবটালেে িেলফ িটানটালনটা 
হয়, প্রজিজেলনে রলিটা এজেনও সকটালে সু্লে েটাওয়টাে িন্য 
িটালক রটাকলি েটাওয়টা হয়। রসই সরয় রেখটা েটায় �লে আলেটা 
জ্বেলে। েেিটা খুলে রেখটা েটায় জসজেং ফ্যটালনে সলগে েটাত্রীে 
রেহ ঝুেলে।

ডসাশ্াল নমনে�া� ডপ্ভমর পনরণনত,
আত্ম�াতী িামী সু্ভলর ডমধাবী োরিী

নমল্টি ডসি

স্তীলক খুন কলে রিৃলেহ পুজড়লয় প্ররটাণ রেটাপটালটে অজভলেটাগ। রগ্রতিটাে জসজভক ভেটাজন্টয়টাে। 
বৃহস্পজিবটাে েটালি বেটাগলড়ে চে কৃষ্ণবটাটি গ্রটালর।  রিৃ গহৃবধেূ নটার রটারজণ জবশ্বটাস (২৯)। 
বটাজড় শটাজন্তপলুেে  েক্ষীনটারপেু গ্রটালর। ধিৃ জসজভক চে কৃষ্ণবটাটিে  রেটােটােরটাঙটাে বটাবেু 
জবশ্বটাস। বেে সটালিক আলগ বটাবেেু সলগে জবলয় হয় রটারজণে। িটালেে ৬ বেলেে পতু্রসন্তটান 
েলয়লে। অজভলেটাগ, জবলয়ে এি জেন পলেও প্রজিজনয়ি শ্বশুেবটাজড়লি অি্যটাচটাজেি হি 
রটারজণ। এজেনও েটালি জরউটি ররলক রফেটাে পে স্তীে ওপে অি্যটাচটাে কলে। পজেবটালেে 
অজভলেটাগ, প্ররলর �লেে রভিলে স্তীলক রটােধে কলে বটাবে।ু স্তীে রৃিু্য হলয়লে রভলব 
প্ররটাণ রেটাপটালটে রচষ্টটা কলে। রৃিলেহ বটাজড়ে উলঠটালন রটাকটা কুলয়টাে পটালড় এলন রিে 
রেলে আগুন েটাজগলয় পজুড়লয় রেওয়টাে রচষ্টটা কলে। বটাজড়লি আগুন জ্বেলে রেলখ পটালশে 
বটাজড়ে রেটাক রফটান কলে রটারজণে বটালপে বটাজড়লি খবে রেয়। রিৃ গহৃবধেূ েটােটা িটােক 
জবশ্বটালসে অজভলেটাগ, খনু কলে রিৃলেহ পুজড়লয় প্ররটাণ রেটাপটালটে রচষ্টটা চটাজেলয়লে বটাবে।ু

বেটাগ  লড় বধূ খুন, রগ্রতিটাে 
জসজভক ভেটাজন্টয়টাে স্টারী


