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Dear Sir/Madam,

Sub: Submission of copy of Newspaper Advertisement for Notice of 32nd Annual General
Meeting and E-voting Information

In pursuant to Regulations 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations 2015, please find enclosed herewith Notice of 32nd Annual

General Meeting and E-voting Information published by the Company by way of

advertisement in the newspapers, 'Financial Express' (English) and 'AajkaT (Bengali) both

dated September 1,2022.

The aforesaid information is also available on the website of the Company.

This is for your information and records please.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Shristi Ij<fliaStructuration Limited

The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range,

Kolkata - 700001
CSE Scrip Code: 026027
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BSE Limited
P. J. Towers,

Dalai Street, Mumbai-400001
BSE Scrip Code: 511411/955319
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পুরসৃ্ত  
স�ৌত�তা

 আজকাপ্লর প্রততপ্বদন

এবছর ববশেষ কৃবতিবাস পুরস্ার পাশছেন  
নবীন সাবিব্যিক ম�ৌব�্া। ্াঁশক 
মসা�নাথ চশ্াপাধযিায় সম্াননা জানাশনা 
িশব। এবছর কৃবতিবাস পুরস্াশরর পঞ্চ� 
বষ্ষ। গদযি সাবি্যি, কথা সাবি্যি এবং 
কবব্ায় কৃবতিবাস পুরস্ার পাশছেন ৩ 
জন। গদযি সাবিশ্যি দীপক �জু�দার 
সম্াননা জানাশনা িশব রুদ্র আবরফশক, 
কথা সাবিশ্যি সন্ীপন চশ্াপাধযিায় 
সম্াননা পাশবন িাব�রুবদিন ব�দযিা, 
কবব্ায় উৎপল কু�ার বসু সম্াননা 
পাশবন মগৌরাঙ্গ শ্রীবাল। ্ারাপদ রায় 
সম্াননা পুরস্ার এবছর মদওয়া িশব 
১০ জনশক। ৬ মসশটেম্বর বেবের �শঞ্চ 
এই পুরস্ার মদওয়া িশব। 

একুশশতক 
স্ারক বক্ৃতা

 আজকাপ্লর প্রততপ্বদন

একুেে্ক আশয়াবজ্ এবছশরর অব�য় 
রায়শচৌধুবর স্ারক বক্ৃ্া িশব রা�শ�ািন 
িশল আগা�ী ৬ মসশটেম্বর। স্ারক 
বক্ৃ্ার ববষয় ‘ এই স�শয় সংসৃ্ব্র 
অবি�ুখ’ । বক্া অধযিাপক ে�ীক 
বশন্যিাপাধযিায়। উপবথি্ থাকশবন চন্ন 
মসন, অলকনন্া রায়। এবছর উদয়ন 
ি্াচার্ষ ও ্ াপস মিৌব�কশক সংবধ্ষনা 
মদওয়া িশব। সঙ্গী্ পবরশবেন করশবন 
অলক রায়শচৌধুবর ও কাজী কা�াল নাশসর। 

কৃততিবােকুণাপ্লর �া�লায় 
েশরীপ্র আেপ্ত 
হপ্ব শুপ্েনু্প্ক

 আজকাপ্লর প্রততপ্বদন

বযিাঙ্কোল মকাশ্্ষ শুশিন্ ুঅবধকারীর আবজ্ষ খাবরজ িশয় মগল। কুণাল ম�াশষর করা 
�ানিাবন �া�লায় ্াশঁক সেরীশর িাবজরা বদশ্ িশব। বধুবার বযিাঙ্কোল মকাশ্্ষর 
ববচারপব্ বনশদ্ষে মদন, ববশরাধী দলশন্া শুশিন্ ু অবধকারীশক আদালশ্ ২২ 
মসশটেম্বর উপবথি্ িশ্ িশব।

গ্ ববধানসিা মিাশ্র প্রচাশরর স�য় ্ৃণ�লূ �খুপাত্র কুণাল ম�াষশক ‘ বাবার 
্যিাজযি পুত্র’  বশল ক্াক্ষ কশরবছশলন শুশিন্।ু এর ববরুশধেই বযিাঙ্কোল মকাশ্্ষর দ্ারথি 
িন কুণাল ম�াষ এবং শুশিন্ ুঅবধকারীর ববরুশধে �ানিাবনর �া�লা কশরন। এই 
�া�লায় লড়শ্ শুশিনু্ অবধকারী আইনজীবীশদর একটি বড় দল বনশয় এশসবছশলন। 
এবং আদালশ্ বপটিেশন বশলবছশলন, ্ াঁর বাবড় কাবঁথশ্ ্ াই আদালশ্ সেরীশর 
িাবজরা মদওয়া ্ ারঁ পশক্ষ সম্ভব নয়। সবুপ্র� মকাশ্্ষর পরা�ে্ষ ম�শন ্ াঁশক বযিবক্গ্ 
িাবজরা মদওয়া মথশক ছাড় মদওয়া মিাক। বকন্তু এবদন �া�লার শুনাবনশ্ মসই আবজ্ষ 
খাবরজ কশর মদয় আদাল্।

কুণাল ম�াশষর আইনজীবী অয়ন চক্রব্তী আদালশ্ বশলন, ওরঁ বপটিেশন মলখা, 
উবন ববশরাধী দলশন্া, ববধানসিায় বশসন, রাজনীব্র জনযি সারা বাংলায় ম�াশরন। 
্ািশল ববশরাধী দলশন্ার অবফস ম্া আদাল্ মথশক �াত্র ৩০০ ব�্ার দূশর। 
মসখাশন এশল আদালশ্ আসশবন না মকন?  আদাল্শক গুরুত্ব না মদওয়ার প্রবণ্া 
ঠিক নয়। প্রসঙ্গ্, এই �া�লায় ১৯ ব�উবনবসপযিাল �যিাবজশ্রে্ মকাশ্্ষ দী�্ষ শুনাবনর 
পর অর্ষার বরজাি্ষ রাখা িশয়বছল। পশর ববচারক শুশিন্রু আবজ্ষ খাবরজ কশর মদন। 

পার্থ– অতপ্থতা সের 
সজল সহোজপ্ত

 আজকাপ্লর প্রততপ্বদন

আগা�ী ১৪ মসশটেম্বর পর্ষন্ত পাথ্ষ চযিা্াবজ্ষ ও অবপ্্ষ া �ুখাবজ্ষশক মজল মিফাজশ্ 
পাঠাশনার বনশদ্ষে বদল আদাল্। মসই সশঙ্গ মজশল বজজ্াসাবাদ করার জনযি ইবরর 
আশবদন �ঞু্র করা িশয়শছ। ১৪ মসশটেম্বর িাচু্ষয়াল িাবজরা িশব পাথ্ষ ও অবপ্্ষ ার। 
বুধবার বযিাঙ্কোল আদালশ্র ৩ নম্বর ববশেষ বসববআই আদালশ্ ববচারক জীবন 
কু�ার সাধরু এজলাশস �া�লার শুনাবন িয়। এবদন পাথ্ষ চযিা্াবজ্ষর আইনজীবী িারাধন 
বযিানাবজ্ষ ও কৃষ্ণচন্দ্র দাস বশলন, পাথ্ষবাবু ৪২ বদন িাজশ্ রশয়শছন। ্াঁর নানাববধ 
অসখু রশয়শছ। বয়স ৭০। ্ াঁশক মর–মকানও েশ্্ষ জাব�ন মদওয়া মিাক। ‘ আইশসাশল্’  
কশর রাখা মিাক পবুলবে প্রিরায়। অনযিবদশক অবপ্্ষ া �খুাবজ্ষর আইনজীবী নীলাবদ্র 
ি্াচার্ষ বশলন, অবপ্্ষ া �খুাবজ্ষর জাব�শনর আশবদন করবছ না। সেরীশর আদালশ্ 
িাবজর করা মিাক। পাথ্ষ চযিা্াবজ্ষর অনযি আইনজীবী সকুনযিা ি্াচার্ষ বশলন, আ�রা 
পাথ্ষ চযিা্াবজ্ষর সেরীশর িাবজরার আশবদন করবছ। এ্া ওরঁ ম�ৌবলক অবধকার। ইবরর 
আইনজীবী বফশরাজ এরুইলবজ বশলন, এটি একটি ক্াবসকাল মকস। এলআইবস– র 
বপ্রব�য়াশ� পাথ্ষ চযিা্াবজ্ষশক অবপ্্ষ া �ুখাবজ্ষর �া�া বশল অবিবি্ করা িশয়শছ। ১০০টি 
বযিাঙ্ক অযিাকাউন্ট পাওয়া মগশছ দু’ জশনর। রাজপুর, মসানারপুর পুরসিা এলাকায় জব� 
মকনা িশয়শছ ২০১টি িুশয়া মকাম্াবনর ্াকা বদশয়। একবদশনই ২ মকাটি ৭০ লক্ষ 
্াকার মেয়ার বববক্র করা িশয়শছ। 

আজকাপ্লর প্রততপ্বদন

মরাজকার দাববদাওয়া বনশয় লড়াই চাবলশয় 
রাওয়ার েপথ বনশলন বা�পন্ীরা। 
বুধবার ঐব্িাবসক খাদযি আশন্ালন 
ও গণ আশন্ালশনর েবিদশদর স্রশণ 
আশয়াবজ্ এক স�াশবশে অন্ন– বস্ত্র–
 বাসথিাশনর দাববশ্ আশন্ালশনর কথা 
জাবনশয়শছন বসবপএ� রাজযি সম্াদক 
�িম্দ মসবল�। সুশবাধ �বলিক মস্ায়াশর 
ক�্ষসবূচ সংগঠি্ কশরশছন বা�পন্ীরা। 
পাোপাবে বসবপএশ�র কলকা্া 
মজলা কব�টির উশদযিাশগ স�াশবশেরও 
আশয়াজন করা িয়। স�াশবশে বা�ফ্রশন্টর 
মচয়ার�যিান বব�ান বসু ঐব্িাবসক খাদযি 

আশন্ালশনর লড়াই সংগ্াশ� ইব্বতৃি 
্ুশল ধশরন। অনুষ্াশন উপবথি্ বছশলন 
বসবপএ� পবল্বুযিশরা সদসযি সূর্ষকান্ত ব�শ্র, 
রা�চন্দ্র মরা�, কশলিাল �জু�দার প্র�ুখ।

এবদন এসইউবসআই( কব�উবনস্ট)–
  ময়র পক্ষ মথশকও সুশবাধ �বলিক মস্ায়াশর 
েবিদ মববদশ্ শ্রধো জানাশনা িয়। দশলর 
রাজযি সম্াদক চণ্ীদাস ি্াচার্ষ বশলন, 
িয়াবি আবথ্ষক সঙ্কশ্র সা�শন মগা্া 
মদে। প্রচবল্ গণ্াব্রিক বযিবথিা ধনীশক 
আরও ধনী করশছ, গবরবশক আরও গবরব। 
গণ্াব্রিক আশন্ালশনর �ধযি বদশয় ববকল্প 
রাজননব্ক েবক্র জন্ম বদশ্ িশব। 
আজশকর বদনটি মোবষ্ �ানুশষর কাশছ 
মসই আশবদন বনশয় এশসশছ। 

খাদ্য আপ্ন্ালপ্নর শতহদ তদবে

বুধবার �হারাষ্ট্র তনবাপ্ে গপ্ণপ্শর আরাধনায় �ুখ্য�ন্তী ��তা ব্যানাতজ্থ।  
এতদন তততন �ানুপ্ের েুখ, ে�ৃতধি কা�না কপ্র টুইটও কপ্রন। ছতব: আজকাল

কনপ্টেবল তনপ্য়াপ্গর 
বয়ঃেী�া সবপ্ে ৩০

l ১ পাতার পর
এবদন চুবক্বিবতিক গাবড় চালকশদরও মব্ন বৃবধে করা িশয়শছ। ্ারা রাশ্ পরীক্ষায় 
বসশ্ পাশরন, মস সুববশধও মদওয়া িশব। কলকা্া পুবলশের গাবড় চালকরা আশগ মপশ্ন 
১১ িাজার ৫০০ ্াকা। এখন ্া মবশড় িশয়শছ ১৩ িাজার ৫০০ ্াকা। অনযিবদশক রাজযি 
পুবলশের মক্ষশত্র চুবক্বিবতিক গাবড় চালকশদর মব্ন বছল ১৩ িাজার ৫০০ ্াকা। ্া 
মবশড় িল ১৫ িাজার ্াকা। �ুখযি�্রিী বশলশছন, কলকা্ার এলাকা এশকবাশর বনবদ্ষষ্ট, 
বকন্তু গ্া�াঞ্চশল অশনক্া বড় এলাকা বনশয় কাজ করশ্ িয়। রাশ্ও কাজ করশ্ িয়। 
্াই ্াশদর মক্ষশত্র মব্ন বকছু্া বাড়াশনা িল। 

�ুখযি�্রিী এবদন ম�াষণা কশরশছন, অয়যিারশলস অপাশর্র এবং �াউশন্টর পুবলশের 
মক্ষশত্রও পশদান্নব্র জনযি একাবধক সংথিান করা িশয়শছ। পশদান্নব্র মক্ষশত্র কনশস্টবল 
মথশক এএসআই এবং এসআই পশদ উন্নী্ িওয়ার সশুরাগ রশয়শছ। ১৫ বছর এক জায়গায় 
কাজ করশল মসই ক�তী ্াঁর বনশজর মজলায় বফশর মরশ্ পারশবন। ্শব, ১৫ বছশর ্াঁর 
বনয়�ানুবব্্ষ্া, কাশজর দক্ষ্া ই্যিাবদ মদখা িশব। এবদন উবদ্ষর মক্ষশত্র বরাদি ্ াকা আরও 
বাবড়শয় বদশয়শছন �ুখযি�্রিী ��্া বযিানাবজ্ষ। ব্বন ম�াষণা কশরশছন, উবদ্ষর জনযি প্রব্টি পুবলে 
ক�তী পদ অনুরায়ী অনুদান পাশবন। এবছর মরশি্ু আশগই ইউবনফ�্ষ বক্ বদশয় মদওয়া 
িশয়শছ, ্াই আগা�ী বছর মথশক ্াকা মদওয়া িশব। এশ্ ্াঁরা উপকৃ্ িশবন। এবছর 
মকবল উবদ্ষর রক্ষণাশবক্ষশণর জনযি ্াকা বরাদি করা িশয়শছ। সাব–ইনশপেক্টর সাশড় ৪ 
িাজার, সিকারী সাব–ইনশপেক্টর ৩ িাজার এবং কনশস্টবলশদর ৩ িাজার ্ াকা মদওয়া িশব।

এবার মথশক কলকা্া পুবলশের এবসবপ মথশক বরবসবপ পদ�র্ষাদার আবধকাবরকরা 
বছশর ১৫ িাজার ্াকা কশর উবদ্ষর জনযি বরাদি ্াকা পাশবন। ইনশপেক্টর পাশবন ১০ 
িাজার ্ াকা। সাব–ইনশপেক্টর পাশবন সাশড় ৭ িাজার ্ াকা। এএসআই পাশবন ৬ িাজার 
্াকা। কনশস্টবল পাশবন ৫ িাজার ্াকা। আগা�ী বছর মথশক সরকার উবদ্ষ বকশন মদশব 
না। ্ার বদশল অনুদান পাশবন। 

বনু্র হাপ্ত 
গুতলতবধি যুবক
সের োটপাোয় শুটআউট। এবার 
আড্ার �াপ্েই �হম্মদ খুরতশদ 
নাপ্�  এক বনু্প্ক সপপ্ট গুতল করল 
�হম্মদ শাহজাদ নাপ্� তারই এক 
বনু্।  �ঙ্গলবার রাপ্ত ঘটনাটি ঘপ্ট 
োটপাোর বারুইপাো এলাকায়। 
গুতলতবধি বছর তততরপ্শর �হম্মদ 
খুরতশদ বত্থ�াপ্ন কলকাতার 
এেএেপ্কএ� হােপাতাপ্ল 
তিতকৎোধীন। অতেযুক্  শাহজাদ 
পলাতক। তার সখাঁপ্জ তল্াতশ শুরু 
কপ্রপ্ছ পুতলশ। পুতলশ জাতনপ্য়প্ছ, 
োটপাো পুরেোর ১৩ নম্বর 
ওয়াপ্্্থর বারুইপাো এলাকার 
বাতেন্া দুই বনু্ �হম্মদ খুরতশদ এবং 
�হম্মদ শাহজাদ। তারা সবতশরোগ 
ে�য়ই একেপ্ঙ্গ রাকত। দু’ জপ্নর 
সকানও শত্রুতা তছল না বপ্লও 
জাতনপ্য়প্ছ পুতলশ।

l ১ পাতার পর
মদাষ চাপাশছে আ�াশদর ওপর। 
ব�বরয়ায় রাঁরা আশলাচনায় বসশছন, 
্াঁরা এ সব বনশয় কথা বলশছন না। 
ইছোকৃ্িাশব আ�াশক অপ�ান করা 
িশছে। ববশজবপ অশনক ব�বরয়াশক কবজা 
কশরশছ। সকাল মথশক একজন কশর 
ববশজবপ মন্া বববিন্ন চযিাশনশলর 
অবফশস বশস থাশকন। ব্বন বনশদ্ষে 
মদন, আজ সারাবদন কী িশব। বনব্ষাচশনর 
স�য় এ্ ্ াকা আশস মকাথা মথশক?  
ববচারবযিবথিায় আ�ার ববশ্াস আশছ। এ্া 
মরন ফুবরশয় না রায়। এক্া চযিাশনশল 
মদখাশনা িশছে আব� সরকাবর জব� দখল 
কশর বশস আবছ। বারবার বলবছ, আ�ার 
বাবা ঠিকা প্রজা বিশসশব থাকশ্ন। 
রাবন রাস�বণর জব�শ্ একইিাশব 
আ�রা থাবক। আব� �ব্রিসিায় এবদন 
আশলাচনা কশরবছ। স্টযিাব্ডং কব�টির 
দাবয়ত্ব মদওয়া িশয়শছ �ুখযিসবচব এইচ 
মক বদ্শবদীশক। ্াঁশক বলা িশয়শছ, 

আব� সরকাবর জব�শ্ থাবক বকনা ্ া 
বনশয় ্দন্ত করশ্। বা আব� মকানও 
সরকাবর জব� বনশয়বছ বকনা, মস্া 
বনশয়ও ্দন্ত িশব। কাউশক পাইশয় 
বদশয়বছ, এ�নও িশয়শছ বকনা মস্াও 
মদখশ্ বশলবছ। রবদ ্দশন্ত প্র�াণ 
িয়, ্ ািশল বুলশরাজার বদশয় উবড়শয় 
মদওয়ার বনশদ্ষে বদশয়বছ। বনশজর জনযি 
রাজনীব্ করশ্ আবসবন। �ানুশষর 
মসবা করশ্ এশসবছ। আ�ার মলখা 
বই বনশয় ইউটিউশব বসবপএ�, ববশজবপ, 
কংশগ্স বযিঙ্গ কশর। আব� ম্া ছবব 
আঁকা বেবখবন। মেখার স�য় মপলা� 
মকাথায়?  বকন্তু ছবব আঁবক। গান বলখশল 
বযিঙ্গ কশর। সব স�য় বকছু করশ্ 
িয়। আ�াশক রান্না করশ্ িয় না। 
অবিশষশকর �া আ�াশক মদখাশোনা 

কশর। খাবার বদশয় রায়। রাবখ পূবণ্ষ�ার 
বদন পবরবাশরর অনযি সদসযিশদর সশঙ্গ 
মদখা িয়। সরকাবর চাকবর বদশয় আব� 
অন্ত্ ্ াকা বনই না। বদ�াশয়ে মলাক 
ক� মনই। প্রশ্যিক �্রিীর ৩ জনশক 
চাকবর মদওয়ার ক্ষ�্া আশছ। আ�ারও 
ক্ষ�্া আশছ।

মছা্শবলা মথশকই আব� মসাজা 
কথা ববল। ব�বরয়া ্ থযি ছাড়া সব বকছু 
বলখশছ এবং মদখাশছে। ক্ পবরবার 
আশছ মর একা থাশক, ্ার একার 
পবরবার। রার স্ত্রী আশছ ্ার দু’ জশনর 
পবরবার। রার দুই মছশলশ�শয় আশছ 
্াশদর চার জশনর পবরবার। আশগ 
ম্া এইসবই বছল। এখন সব জায়গার 
অিাশব আলাদা িশয় মগশছ। ্ৃণ�ূল 
কংশগ্স এক্া সুন্র পবরবার। ্ াশক 

কলবঙ্ক্ করার মচষ্টা করশব না। আব� 
বকন্তু কারও খাই না, কারও পবরও 
না। শুধু �ানুষশক িালবাবস। আব� 
সারা জীবন মজশনশুশন মকানও অনযিায় 
কবরবন। পবরবচ্ মকউ �ারা মগশল 
�ৃ্শদি দূর মথশক মদবখ।

মকন্দ্রশক আক্র�ণ কশর ��্া 
বশলন, রারা মদে মবশচ বদশয়শছ, গযিাশসর 
দা� বাবড়শয়শছ, মসই ্ াকা মকাথায় মগল?  
মপশ্াশলর দা� ক�ল, ্ খন আপনারা 
দা� বাবড়শয়শছন বারবার। আ�াশদর 
পবরবাশরর বিশসব চাওয়া িশয়শছ। আ�রা 
বনব্ষাচন কব�েশনর কাশছ বিসাব বদই। 
ইনকা� ্ যিাক্সও বদই। ��্ার অবিশরাগ, 
সব ্ াকা ্ াশঙ্ক কশর বদবলিশ্ বনশয় রাওয়া 
িশছে। ক্বদন �ানুষশক িুল মবাঝাশবন। 
আব� অশনক �্না জাবন। আব� ম্া সব 

স�য় স�াশজর কথা িাবব। মকাথায় রাস্া 
মনই। কারও বাবড় মনই। মকাথাও জল 
আশস না। একজন ্রুণ সাংবাবদক 
�ারা মগশলন, ্াঁর পবরবাশরর কথাও 
আ�াশক িাবশ্ িয়। ্াঁর পবরবাশর 
কাজ করার �শ্া রবদ মকউ থাশক, 
বলশবন। সবাই ্ াকা বনশয় চাকবর মদয় 
না। আইন না মিশে চাকবর মদওয়ার 
ক্ষ�্া আ�াশদরও আশছ। প্রথশ� ১০ 
িাজার ্াকা কশর মব্ন মদওয় িয়। 
্ারপর গ্রুপ বর– ম্ ওশদর ঢুবকশয় 
মদওয়া িয়। বগ্ুইশ্ রাশদর চাকবর 
বদশয়বছ, বনশজর মকা্া মথশক বদশয়বছ।

আরএসএস সম্শক্ষ ��্া বশলন, 
আশগ িাল বছল। আরএসএস এ্ 
খারাপ নয়। আরএসএস– এর না� 
কশর সংবাদ�াধযিশ�র �াবলকশদর হু�বক 
মদওয়া িশছে। এখনও অশনক িদ্র �ানুষ 
আশছন। আ�ার কণ্ঠ আশছ, �াইশক্রাশফান 
আশছ। ্ াই সব স�য় অনযিাশয়র ববরুশধে 
প্রব্বাদ করব।   

��তা: এত অপ�ান সকন?

 েৃতটি ইনফ্াস্টাকিার স্প্েলপপ্�ন্ট কপ্প্থাপ্রশন তলত�প্ট্
CIN :  L65922WB1990PLC049541 

মরবজস্টার্ষ অবফস:  প্ল্ নং X –১, ২ ও ৩, ব্লক– ই বপ, মসক্টর– ৫ , সল্ট মলক বসটি, কলকা্া–৭০০০৯১
মফান:  ( ০৩৩)  ৪০২০ ২০২০ /  ৪০১৫ ৪৬৪৬ ;  ফযিাক্স:  ( ০৩৩)  ৪০২০ ২০৯৯

ওশয়বসাই্:  www.shristicorp.com  ;  ই–ম�ল:  investor.relations@shristicorp.com 

৩২ ত� বাতে্থক োধারণ েো, ই–সোটিং েম্পতক্থত তর্য
এ্দ্দারা এই সনাটিে জাবর করা িশছে মর, ব�বনব্রে অফ কশপ্ষাশর্ অযিাশফয়াস্ষ ( ‘ এ�বসএ’ )  দ্ারা জাবরকৃ্ ৮ এবপ্রল ২০২০ ্াবরশখর 
মজনাশরল সাকু্ষলার নং ১৪/ ২০২০;  ১৩ এবপ্রল ২০২০ ্াবরশখর মজনাশরল সাকু্ষলার নং ১৭/ ২০২০, ৫ ম� ২০২০ ্াবরশখর মজনাশরল 
সাকু্ষলার নং ২০/ ২০২০, ৫ ম� ২০২২ ্াবরশখর মজনাশরল সাকু্ষলার নং ০২/ ২০২২ ও ১ এবং বসবকউবরটিজ অযিা্ড এক্সশচঞ্ মবার্ষ 
অফ ইব্ডয়া (‘  মসবব’ )  দ্ারা জাবরকৃ্ ১৩ ম� ২০২২ ্াবরশখর সাকু্ষলার নং মসবব/ এইচও/ বসএফবর/ বসএ�বর২/ বসআইআর/ বপ/ ২০২২/ ৬২ 
[ একবত্র্রূশপ  ‘সাকু্ষলারস�ূি’  বিশসশব উবলিবখ্]  সি পঠনীয় মকাম্াবনজ অযিাক্ট, ২০১৩ ( ‘ উক্ অযিাক্ট’ )–এর ১০২ ধারা  এবং এর অধীশন 
রবচ্ রুলস�ূশির প্রশরাজযি সংথিান অনুসাশর বাবষ্ষক সাধারণ সিা আ�্রিণী মনাটিশস উশলিখ�শ্া কারবার বনব্ষাশির জনযি সবৃষ্ট ইনফ্রা্রোকচার 
মরশিলপশ�ন্ট কশপ্ষাশরেন বলব�শ্র ( ‘মকাম্াবন’ ) –এর সদসযিশদর ৩২ ্� বাবষ্ষক সাধারণ সিা (‘  এবজএ�’ )  শুক্রবার, ২৩ সেপ্টেম্বর 
২০২২ তাতরপ্খ সবলা ১১. ০০টায় (োরতীয় প্র�াণ ে�য়) বিবরও কনফাশরব্সং ( ‘ তেতে’ ) /   অনযি অবরও বিসুযিয়াল পধেব্ ( ‘ ওএতেএ�’ ) –
এর �াধযিশ� আশয়াবজ্ িশব। উপবরবলবখ্ সাকু্ষলারগুবল অনুসাশর মকাম্াবন/  মকবফন ম্কশনালবজস প্রাাঃ বলাঃ ( ‘ মকবফন’  বা ‘ আরটিএ’ ) 
বরশপাবজ্বর  পাটি্ষবসপযিান্টগশণর কাশছ মর সকল সদশসযির ই–ম�ল আইবর মরবজস্টার করাশনা আশছ, ্াঁশদর সকশলর প্রব্ বনধ্ষাবর্ 
স�য়সী�ার �শধযি ৩২ ্� এবজএশ�র মনাটিস এবং ৩১ �াচ্ষ, ২০২২ অথ্ষবশষ্ষ মকাম্াবনর বাবষ্ষক বরশপা্্ষ ই–ম�শলর �াধযিশ� পাঠিশয় 
মদওয়া িশয়শছ। বাবষ্ষক প্রব্শবদন সি এবজএশ�র মনাটিস মকাম্াবনর ওশয়বসাই্ www.shristicorp.com    সি মকাম্াবনর মরবজ্রোর 
ও মেয়ার ্ া্সফার এশজন্ট মকবফন ম্কশনালবজস প্রাাঃ বলাঃ ( ‘ মকবফন’  বা ‘ আরটিএ’ ) –এর ওশয়ববলঙ্ক https://evoting.kfintech .com–
ম্ মদওয়া থাকশব এবং এগুবল মকাম্াবনর ইকুইটি মেয়ারস�ূি মর সকল স্টক এক্সশচশঞ্ নবথিুক্ রশয়শছ, অথ্ষাৎ, ববএসই বলব�শ্র এবং 
কযিালকা্া স্টক এক্সশচঞ্ বলব�শ্শরর ওশয়বসাইশ্ অথ্ষাৎ, রথাক্রশ� https://www.bseindia.com এবং https://www.cse-india.
com  –ম্ বগশয়ও মদখা রাশব।

বফবজকযিাল ম�াশর মেয়ার ধশর রাখা মর সকল সদসযি বনশজশদর ই–ম�ল আইবর মরবজস্টার/ আপশর্ করানবন, ্ াঁশদর প্রব্ অনুশরাধ জানাশনা 
িশছে, মকবফনশ্ক–এর ই–ম�ল আইবর einward. ris @kfintech.com  বা মকাম্াবনর ই–ম�ল আইবর investor.relations@
shristicorp.com  –ম্ সদশসযির না�, মফাবলও নম্বর/ বর�যিা্ এবস নং, সদশসযির ঠিকানা ফর� আইএসআর–১ (মকাম্াবনর ওশয়বসাশ্)  
পযিান কাশর্ষর স্ব–স্বাক্ষবর্ প্রব্বলবপ ও সদশসযির ঠিকানার প্র�াণ বিশসশব ড্াইবিং লাইশস্স/  মিা্ার পবরচয়পত্র/  পাসশপা্্ষ ই্যিাবদর �শধযি 
মর মকানও একটি নবথর স্ব–স্বাক্ষবর্ প্রব্বলবপ এবং মর ই–ম�ল আইবর–টি মরবজস্টার করশ্ িশব, মসগুবল উশলিখ কশর রথারথিাশব 
স্বাক্ষবর্ অনুশরাধপত্র পাঠিশয় এটি মরবজস্টার/ আপশর্ কবরশয় বনন।

বনজ বনজ বরশপাবজ্বর পাটি্ষবসপযিাশন্টর কাশছ বনশজর ই–ম�ল আইবর মরবজস্টার/ আপশর্ কবরশয় মনওয়ার জনযি বরশ�টিবরয়ালাইজর ফশ�্ষ 
মেয়ার ধশর রাখা সদসযিশদর প্রব্ অনুশরাধ জানাশনা িশছে।

এতজএপ্�র সনাটিে, বাতে্থক প্রততপ্বদন এবং এই এতজএপ্� ই–সোটদাপ্ন প্রপ্য়াজনীয় লগইন আইত্ ও পােওয়া্্থ সপপ্ত ই–স�ল 
আইত্র ো�তয়ক সরতজপ্স্টশপ্নর জন্য সয পদপ্ষেপগুতল অনুেরণ করপ্ত হপ্ব: 

তলপ্কে যান:
মকবফন ম্কশনালবজস প্রাাঃ বলাঃ ( ‘ আরটিএ’  বা ‘ মকবফন’ ) –এর কাশছ ই–ম�ল আইবর মরবজশ্রেেন https://ris.kfintech.com/
clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx  বলশঙ্ক রান। মকাম্াবনর না� অথ্ষাৎ, সৃবষ্ট ইনফ্রা্রোকচার মরশিলপশ�ন্ট 
কশপ্ষাশরেন বলব�শ্র মবশছ বনন এবং ই–ম�ল আইবর মরবজশ্রেেশনর ধাপগুবল অনুসরণ করুন।

১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তাতরখ তবপ্কল ৫. ০০টার ( োরতীয় প্র�াণ ে�য়)  �শধযি মরবজশ্রেেন প্রবক্রয়া মেষ করার জনযি সদসযিশদর প্রব্ 
অনুশরাধ জানাশনা িশছে।

মকাম্াবনর �াধযিশ� সদসযিরা বরশ�া্ ই–মিাটিংশয়র �াধযিশ� উক্ এবজএশ�র মনাটিশস বনধ্ষাবর্ কারবাশরর ওপর দূরব্তী থিান মথশক ও ই–
মিাটিং সাবি্ষশসস বযিবিার কশর এবজএ� চলাকালীনও ইশলক্বনক মিাটিংশয়র �াধযিশ� বনশজশদর মিা্াবধকার প্রশয়াশগর সশুরাগ পাশবন 
মকবফন ম্কশনালবজশসর ্ রশফ। ৯ বরশসম্বর, ২০২০–এর মসবব সাকু্ষলার নং মসবব/ এইচও/ বসএফবর/ বসএ�বর/ বসআইআর/ বপ/ ২০২০/২৪২ 
�ারফ্ সকল বযিবক্গ্ বরশ�টিবরয়ালাইজর ফশ�্ষ মেয়ার ধশর রাখা সদসযি বর�যিা্ অযিাকাউন্ট/ বরশপাবজ্বর পাটি্ষবসপযিাশন্টর ওশয়বসাই্ 
দ্ারা একক লগ ইন ে্্ষ বদশয় ই–মিাটিংশয়র সশুরাগ পাশবন। এবজএশ� মরাগদান কশর ই–মিাটিংশয়র এবং বরশ�া্ ই–মিাটিংশয়র �াধযিশ� 
মিা্াবধকার প্রশয়াশগর উপায় সম্বক্ষ্ বনশদ্ষোববল এবজএশ�র মনাটিশস মদওয়া আশছ। মকাম্াবনর ওশয়বসাই্ www.shristicorp.
com–এ ্া পাশবন। বিবস/ ওএবিএশ�র �াধযিশ� এবজএশ� মরাগদানকারী সদসযি বরশ�া্ ই–মিাটিংশয়র �াধযিশ� মিা্াবধকার প্রশয়াগ না 
কশর থাকশল এবজএশ� ই–মিাটিংশয়র �াধযিশ� মিা্াবধকার প্রশয়াগ করশ্ পারশবন। বিবস/ ওএবিএশ�র �াধযিশ� এবজএশ� মরাগদানকারী 
সদসযি বরশ�া্ ই–মিাটিংশয়র �াধযিশ� মিা্াবধকার প্রশয়াগ কশর থাকশল এবজএশ� মরাগ বদশলও ই–মিাটিংশয়র �াধযিশ� মিা্াবধকার 
প্রশয়াগ করশ্ পারশবন না।

বরশ�া্ ই–মিাটিং ও এবজএশ� ই–মিাটিংশয়র জনযি কা্ অফ ্াবরখ শুক্রবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২।

উক্ এবজএশ�র মনাটিস ও বববৃব্ ইশলক্বনকিাশব ববনা খরশচ মদখা রাশব এবজএশ�র ্াবরখ পর্ষন্ত। সদসযি ্া মদখশ্ চাইশল না�, 
মফাবলও নং, বর�যিা্ অযিাকাউন্ট নং সি ই–ম�ল করুন মকাম্াবনর ই–ম�ল আইবর investor.relations@shristicorp.com  –ম্। 
ববষয় িশব— সৃবষ্ট ইনফ্রা্রোকচার মরশিলপশ�ন্ট কশপ্ষাশরেন বলব�শ্র– ৩২্� এবজএ�।

বরশ�া্ ই–মিাটিং শুরু �ঙ্গলবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ ( সবলা ৯. ০০ োরতীয় ে�য়)  ও সশে বৃহস্পততবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ 
( তবপ্কল ৫. ০০ োরতীয় ে�য়)। এর পর সকতেন সটকপ্নালতজে তরপ্�াট ই–সোটিং যন্ত তনত্রিয় করপ্ব। মিা্ মদওয়ার পর ্া বদল 
করা রাশব না।

এবজএশ�র মনাটিস পাঠাশনার পর কা্ অফ ্াবরখ শুক্রবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ ম্ মকাম্াবনর সদসযি িশল লগ ইন আইবর ও 
পাসওয়ার্ষ পাশবন evoting@kfintech.com –এ অনুশরাধ পাঠিশয়। ্শব মকউ মকবফশন নবথিুক্ িশল মসই লগ ইন আইবর ও 
পাসওয়ার্ষ বযিবিার করা রাশব। 

এবজ এ� ববষশয় মকানও প্রশনের বযিাখযিা মপশ্ সদসযিরা মিল্প ববিাশগ বফ্রশকাশয়ন্টবল আসকর মকাশচেনস ( এফ এ বকউ এস)  মদখুন https://
evoting @kfintech.com অথবা শ্রী এস বি রাজু মরপুটি িাইস মপ্রবসশরন্ট বা শ্রী বালাবজ মরবডি বসবনওর �যিাশনজার– করশপাশর্ 
মরবজব্রে, মকবফন, ই ম�ল evoting @kfintech.com বা মফান  করুন বনাঃশুল্ক নং ১৮০০ ৩০৯ ৪০০১।

 মবাশর্ষর আশদোনুসাশর
 েৃতটি ইনফ্াস্টাকিার স্প্েলপপ্�ন্ট কপ্প্থাপ্রশন তলত�প্ট্–এর পপ্ষে
 সাঃ–
 কৃষ্ণ কু�ার পাপ্ডে
থিান :  কলকা্া সকাম্পাতন সেপ্ক্রটাতর এবং ক�প্াপ্য়ন্স অতেোর
্াবরখ :  ৩১ আগস্ট, ২০২২ স�ম্বারতশপ নম্বর:  A26053

 টাটা ক্যাতপটাল হাউতজং তেনান্স তলঃ
সরতজঃ অতেে:  ১২ত� তল, টাওয়ার এ, সপতননেুলা তবজপ্নে পাক্থ,

গণপতরাও কদ� �াগ্থ, সলায়ার প্যাপ্রল, �ুম্বই– ৪০০ ০১৩
CIN No. U67190MH2008PLC187552

দখল তবজ্ঞততি  ( স্াবর েম্পততির জন্য)
পতরতশটি– IV,  েপ্ঙ্গ পঠিতব্য তেতকউতরটি ইন্টাপ্রটে এনপ্োে্থপ্�ন্ট রুলে ২০০২  রুল ৮ ( ১)  অনুযায়ী 

মরশি্ু, ্া্া কযিাবপ্াল িাউবজং বফনা্স বলব�শ্শরর অনশু�াবদ্ অবফসার বিশসশব বনম্নস্বাক্ষরকারী 
বসবকউবর্াইশজেন অযিা্ড বরকন্রোকেন অফ বফনাব্সয়াল অযিাশস্স অযিা্ড এনশফাস্ষশ�ন্ট অফ বসবকউবরটি 
ইন্টাশরস্ট অযিাক্ট, ২০০২ ম�া্াশবক এবং বসবকউবরটি ইন্টাশরস্ট ( এনশফাস্ষশ�ন্ট)  রুলস ২০০২– এর রুল 
৩–এর সশঙ্গ পঠনীয় উক্ অযিাশক্টর ১৩( ১২)  ধারাধীশন ্াঁর ওপর অবপ্ষ্ ক্ষ�্াবশল মদনদারগশণর প্রব্ 
বনম্নবলবখ্ ্াবরখ সংববল্ দাবব ববজ্বতি ইসুযি কশরবছশলন, রাশ্ উক্ ববজ্বতির ্াবরখ মথশক ৬০ বদশনর 
�শধযি সংবলিষ্ট ববজ্বতিশ্ উবলিবখ্ পবর�াণ অথ্ষাঙ্ক আদায় মদওয়ার জনযি ্াঁশদর আহ্ান জানাশনা িশয়বছল।
উক্ মদনদার ওই পবর�াণ অথ্ষাঙ্ক আদায় বদশ্ বযিথ্ষ িওয়ায় এ্দ্দারা ববশেষ কশর ওই মদনদার/ জাব�নদার 
 এবং জনসাধারশণর জ্া্াশথ্ষ জানাশনা িশছে মর, বনম্নস্বাক্ষরকারী উক্ রুলস�ূশির রুল ৮– এর সশঙ্গ পঠনীয় 
উক্ অযিাশক্টর ১৩ ( ৪)  ধারাধীশন ্াঁর ওপর অবপ্ষ্ ক্ষ�্াবশল নীশচ ববণ্ষ্ সম্বতির দখল বনশয়শছন।
ববশেষ কশর ওই মদনদার এবং  জনসাধারণশক এ্দ্দারা বনশম্নাক্ সম্বতি বনশয় মলনশদন না করার 
জনযি স্ক্ষ করা িশছে এবং এরপশরও এই সম্বতি বনশয় মর মকানও মলনশদন করা িশল ্া বশকয়া ও 
বনম্নবলবখ্ ্াবরখ মথশক ্ার ওপর সুদ, �াশুল, আকবস্ক খরচাপাব্ ই্যিাবদ সশ�্ টাটা ক্যাতপটাল 
হাউতজং তেনান্স তলত�প্টপ্্র চাজ্ষসাশপক্ষ িশব।      
এর পাোপাবে উক্ অযিাশক্টর ১৩ ধারার ( ৮)  উপধারার সংথিান ম�া্াশবক উপলব্ধ স�শয়র �শধযি বযিাশঙ্কর 
প্রাপযি বশকয়া ্াকাপয়সা আদায় বদশয় বনম্নবলবখ্ জাব�নরুক্ সম্বতি ছাবড়শয় মনওয়ার বযিবথিা করার জনযি 
সংবলিষ্ট মদনদাশরর দৃবষ্ট আকষ্ষণ করা িশছে।                           

জাব�নরুক্ সম্দ/ থিাবর সম্বতির বববরণ:  এএ�বপ ববোখী নাব�্ ববব্ডংশয় ৪থ্ষ ্শল মোরু�/ অবফস 
থিান নং ২০–এর সকল অপবরিার্ষ অংে, সুপারববল্ট পবর�াপ ১৯৫ বগ্ষফু্ বনব�্ষ্ ৪১ কাঠা জব�র ওপর, 
প্ল্ নং ১১২, এবজ ব্লক, ববধাননগর  পুরসিার ওয়ার্ষ নং ৯, মসক্টর ২, সল্টশলক, কলকা্া, পবচে�বঙ্গ, 
বপন– ৭০০ ০৯১, থানা– ববধাননগর ( পূব্ষ)  এবং মচৌিবদি:  উতিশর–  মখালা জব�, দবক্ষশণ–  রাস্া, পূশব্ষ–  
রাস্া, পবচেশ�–  রাস্া।

 সাঃ
তাতরখ:  ০১.  ০৯.  ২০২২ অনুপ্�াতদত আতধকাতরক
স্ান:  কলকাতা    টাটা ক্যাতপটাল হাউতজং তেনান্স তলত�প্ট্– এর পপ্ষে

সলান 
অ্যাকাউন্ট নং

দায়ী ব্যতক্( গণ) /  
উতিরাতধকারী ( গণ) /  আইতন 
প্রতততনতধ ( গণ) – এর না�

দাতব তবজ্ঞততি
অনুযায়ী অর্থাকে

দখপ্লর তাতরখ

৯৬৬২৫৯১ শ্রী ববশ্বজৎ নন্ী ঋণগ্িী্া 
বিসাশব এবং শ্রী�্ী মদবরানী 
নন্ী ও সায়ন নন্ী–সি 
ঋণগ্িী্া বিসাশব

₹  ১৪,৫৬,৩৩৭/ –  ( মচাশদিা 
লক্ষ ছাপ্ান্ন িাজার ব্নশো 
সাঁইবত্রে ্াকা �াত্র)  
২২.  ১১.  ২০১৯ অনুরায়ী

২৭ আগস্ট, ২০২২

সহ্ অতেে:  �্যাঙ্গালুরু– ৫৭৫০০২,            CIN: L85110KA1924PLC001128
 সোন/ ে্যাক্স :   ০৩৩– ২২২৬৮৫৮০, 
 স�াবাইল :   ৭৫৯৬০৬৪৪৪৯
 ওপ্য়বোইট :   www.karnatakabank.com
  ই স�ল :   kolkata.arm@ktkbank.com

পতরতশটি– IV, রুল ৮ ( ১)  
দখল তবজ্ঞততি ( স্াবর েম্পততির জন্য)

মরশি্ু,  কণ্থাটক ব্যাকে তলত�প্ট্– এর অনুশ�াবদ্ অবফসার বিশসশব বনম্নস্বাক্ষরকারী বসবকউবর্াইশজেন 
অযিা্ড বরকন্রোকেন অফ বফনাব্সয়াল অযিাশস্স অযিা্ড এনশফাস্ষশ�ন্ট অফ বসবকউবরটি ইন্টাশরস্ট 
[ অযিাক্ট,]  ২০০২ (৫৪ অফ ২০০২)  ম�া্াশবক এবং বসবকউবরটি ইন্টাশরস্ট ( এনশফাস্ষশ�ন্ট)  রুলস, 
২০০২– এর রুল ৩– এর সশঙ্গ পঠনীয় উক্ অযিাশক্টর ১৩( ১২)  ধারাধীশন ্াঁর ওপর অবপ্ষ্ ক্ষ�্াবশল 
মদনদার/ বন্ধকদা্া/ জাব�নদারগণ:  ১)  শ্রী কুদ্ুে সশখ বপ্া প্রয়া্ জাজ আবল মেখ ( ২)  শ্রী�তী রুনুো 
তবতব, স্বা�ী কুদিুস মেখ উেয় ( ১)  এবং ( ২)  এর তনবাে গ্া�–  আ�্লা ফবকরপুর, মপাাঃ কনযিানগর, 
ববষু্ণপুর, দবক্ষণ ২৪ পরগনা– ৭৪৩৫০৩– এর প্রব্  ০৩.১২. ২০২১ ্াবরখ সংববল্ দাবব ববজ্বতি ইসুযি 
কশরবছশলন, রাশ্ উক্ ববজ্বতির ্াবরখ মথশক ৬০ তদপ্নর �শধযি সংবলিষ্ট ববজ্বতিশ্ উবলিবখ্ পবর�াণ 
অথ্ষাঙ্ক ₹  ২,০৮,৭২৯. ৫১ ( দুই লষে আট হাজার োতপ্শা ঊনতরিশ টাকা ও একান্ন পয়ো �ারি)  তপএেটিএল 
অ্যাকা ০৩২৭০০১৮০০০০২০০১ সি ০৯. ১১. ২০২১  মথশক িববষযিশ্র সুদ সশ�্ আদায় মদওয়ার জনযি 
্াঁশদর আহ্ান জানাশনা িশয়বছল। 
উক্ মদনদার/ জাব�নদারগণ/ বন্ধকদা্াগণ ওই পবর�াণ অথ্ষাঙ্ক আদায় বদশ্ বযিথ্ষ িওয়ায় এ্দ্দারা 
ববশেষ কশর ওই মদনদার/ জাব�নদার / বন্ধকদা্াগণ এবং জনসাধারশণর জ্া্াশথ্ষ জানাশনা িশছে মর, 
বনম্নস্বাক্ষরকারী বসবকউবরটি ইন্টাশরস্ট ( এনশফাস্ষশ�ন্ট)  রুলস ২০০২– এর রুল ৮ এবং ৯–  এর সশঙ্গ পঠনীয় 
উক্ অযিাশক্টর ১৩( ৪)  ধারাধীপ্ন ্াঁর ওপর অবপ্ষ্ ক্ষ�্াবশল ৩০ আগটে ২০২২ তাতরপ্খ তনপ্ি বতণ্থত 
েম্পততির দখল তনপ্য়প্ছন।
ববশেষ কশর ওই মদনদার/ জাব�নদার/ বন্ধকদা্াগণ  এবং জনসাধারণশক এ্দ্দারা বনশম্নাক্ সম্বতি বনশয় 
মলনশদন না করার জনযি স্ক্ষ করা িশছে এবং এর পশরও এই সম্বতি বনশয় মর–মকানও মলনশদন করা 
িশল ্া বশকয়া ₹₹  ২,৩১,৭৭২.৩১ ( দুই লষে একতরিশ হাজার োতপ্শা বাহাতির টাকা ও একতরিশ পয়ো 
�ারি)  তপএেটিএল অ্যাকা নং ০৩২৭০০১৮০০০০২০০১ মক্ষশত্র    ও ্ ার ওপর ০৯. ০৮.২০২২ মথশক সুদ, 
খরচাপাব্ ই্যিাবদ সশ�্ কণ্থাটক ব্যাকে তলত�প্ট্, আ�তলা ব্াঞ্চ– এর চাজ্ষ সাশপক্ষ িশব।
এর পাোপাবে উক্ অযিাশক্টর ১৩ ধারার ( ৮)  উপধারার সংথিান ম�া্াশবক উপলব্ধ স�শয়র �শধযি বযিাশঙ্কর 
প্রাপযি বশকয়া ্াকাপয়সা আদায় বদশয় বনম্নবলবখ্ জাব�নরুক্ সম্বতি ছাবড়শয় মনওয়ার বযিবথিা করার জনযি 
সংবলিষ্ট মদনদাশরর দৃবষ্ট আকষ্ষণ করা িশছে। 

স্াবর েম্পততির তববরণ
বাসশরাগযি গিৃসম্বতির সকল অপবরিার্ষ অংে রার মজএল নং ৭৩, আরএস দাগ নং ৬০২, খব্য়ান নং 
৩৬৮ গ্া�–  ফবকরপাড়া, মপাাঃ কনযিানগর, জব�র পবর�াপ ১৫৫৪ বগ্ষফু্, একটি বাসশরাগযি এক্লা 
ববব্ডং বন�্ষাণ করা িশব রার পবর�াপ ৬৪০ বগ্ষফু্ �াতলকানা শ্রী কুদ্ুে সশখ সিৌহতদ্:  পূশব্ষ:  দাগ নং 
১৫৩০ এর জব�, পবচেশ�:  ৬ ফু্ চওড়া সাধারণ পবরসর, উতিশর:  দাগ নং ১৫৩০ এর জব�, দবক্ষশণ:  ৬ 
ফু্ চওড়া সাধারণ পবরসর। 

তাতরখ:  ৩০. ০৮. ২০২২ কণ্থাটক ব্যাকে তলঃ এর পপ্ষে
স্ান:  আ�তলা  তিে �্যাপ্নজার এবং অনুপ্�াতদত আতধকাতরক 

 অ্যাপ্েট তরকোতর �্যাপ্নজপ্�ন্ট ব্াঞ্চ, ১১১, 
২য় তল, ্ায়�ন্ড সপ্রতটেজ, ৪১এ, এপ্জতে 
সবাে সরা্, কলকাতা– ৭০০ ০১৭, 

তরতজওনাল অতেে সরেটার কলকাতা
৩, ত�্লটন সরা, পাক্থ তস্টট,

কলকাতা– ৭০০০৭১
সোন:  ০৩৩ ৪০৬৫ ৮১৪২

মরশি্ু, ইউবনয়ন বযিাঙ্ক অফ ইব্ডয়ার অনুশ�াবদ্ আবধকাবরক বিশসশব বনম্নস্বাক্ষরকারী বসবকউবরটি ইন্টাশরস্ট (এনশফাস্ষশ�ন্ট) রুলস, ২০০২ এর বনয়� ৩ সি 
পঠনীয় বসবকউবর্াইশজেন অযিা্ড বরকন্রোকেন অফ বফনাব্সয়াল অযিাশস্স অযিা্ড এনশফাস্ষশ�ন্ট অফ বসবকউবরটি ইন্টাশরস্ট অযিাক্ট, ২০০২ ( নং ৫৪/ ২০০২)  
এর ১৩( ১২)  নং ধারাধীশন ্াঁর ওপর অবপ্ষ্ ক্ষ�্াবশল বনশম্নাক্ ঋণগ্িী্ার প্রব্ দাবব ববজ্বতি স�ূি জাবর কশরবছশলন রার �াধযিশ� উক্ ববজ্বতি প্রাবতির 
্াবরখ মথশক ৬০ বদশনর �শধযি ববজ্বতিশ্ উবলিবখ্ অথ্ষাঙ্ক সুদসশ�্ আদায় মদওয়ার জনযি ্াঁশদর প্রব্ আহ্ান জানাশনা িশয়বছল।
উক্ ঋণগ্িী্া ববজ্বতিশ্ উবলিবখ্ অথ্ষাঙ্ক পবরশোধ করশ্ বযিথ্ষ িওয়ায় এ্দ্ারা ববশেষ্ ওই ঋণগ্িী্া, সি–ঋণগ্িী্া এবং জনসাধারশণর জ্া্াশথ্ষ 
জানাশনা িশছে মর, বনম্নস্বাক্ষরকারী উপশরাক্ বনয়�স�ূশির বনয়� নং ৮ সি পঠনীয় উপশরাক্ আইশনর ধারা ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীশন ্াঁর ওপর 
অবপ্ষ্ ক্ষ�্াবশল এখাশন নীশচ উবলিবখ্ ্াবরশখ বনম্নববণ্ষ্ সম্বতির দখল বনশয়শছন।
এ্দ্ারা ববশেষ্ উক্ ঋণগ্িী্া এবং জনসাধারণশক উক্ সম্বতি বনশয় মকানও প্রকার মলনশদন না করার জনযি স্ক্ষ করা িশছে এবং উক্ সম্বতি বনশয় 
মর মকানও প্রকার মলনশদন বনম্নবলবখ্ অথ্ষাঙ্ক এবং এর ওপর সুদ ও চাজ্ষ সশ�্ ইউবনয়ন বযিাঙ্ক অফ ইব্ডয়ার দায় সাশপক্ষ িশব।
উক্ আইশনর ১৩ নং ধারার ( ৮)  নং উপধারার সংথিান অনরুায়ী প্রাপযি ম�য়াশদর �শধযি এই সুরবক্ষ্ সম্বতিগুবল ছাড়াশনার বযিবথিা গ্িশণর জনযি সংবলিষ্ট 
ঋণগ্িী্ার �শনাশরাগ আকষ্ষণ করা িশছে।

পতরতশটি–IV 
[ তনয়� ৮( ১) ] 
দখল তবজ্ঞততি

( স্াবর েম্পততির জন্য) 

ক্র� 
নং

ক)  বন্কদাতার না�
খ)  অ্যাকাউপ্ন্টর না�
গ)  ব্াপ্ঞ্চর না�

েুরতষেত েম্পততিগুতলর তববরণ ক)   দাতব তবজ্ঞততির তাতরখ
খ)  বপ্কয়া অর্থাকে
গ)  দখপ্লর তাতরখ

১ ক)  বন্কদাতা:  শ্রী সপন পাল, 
বপ্া– নারায়ণ পাল

খ)  আপ্বদনকারীগণ:  শ্রী সপন 
পাল, বপ্া– নারায়ণ পাল

েহ–আপ্বদনকারী:  শ্রী�্ী সাববত্রী 
পাল, স্বা�ী– স্বপন পাল

গ)  বরানগর শাখা ( সকা্– 
৮১৭৬১৯) 

্াইল বদশয় বফবনে করা আবাবসক ফ্যিাশ্র অপবরিার্ষ স�গ্ পবর�াণ:  ফ্যিা্ নং 
২০৪, বদ্্ীয় ্ল, সুপার ববল্ট আপ এবরয়া সা�ানযি ক�শববে ৬০০ বগ্ষফু্, 
এশ্ অন্তিু্ষক্ ২টি ( দুটি)  মবররু�, ১টি ( একটি)  উন্মুক্ বকশচন ্থা রাইবনং, 
১টি ( একটি)  ্য়শল্ ও ১টি ( একটি)  বযিালকবন, ‘ প্রথ�া অযিাপা্্ষশ�ন্ট’  না�ক 
বহু্ল িবশনর উতির–পূব্ষ মকাশণ, িবশনর বনম্নবথি্ বাস্তু জব�র পবর�াপ 
সা�ানযি ক�শববে ৪ ( চার)  কাঠা ১২ ( বাশরা)  ছ্াক রার �শধযি জব�র পবর�াপ 
২ ( দুই)  কাঠা ১১ ( এগাশরা)  ছ্াশকর দাগ নং ৪৫৪৩ ( অংে) , ৪৫৮১ ( অংে) , 
ম�ৌজা– বাবল, মজ এল নং ১৪, এলওবপ নং ৯০, বনবচেন্া গিন্ষশ�ন্ট বস্� 
নং ২ ও বনবচেন্া ( পবচে�)  গিন্ষশ�ন্ট কশলাবন, এল আর প্ল্ নং ১৭৭১৮, 
থানা– বাবল ( সাশবক) , িাল বনবচেন্া, অযিাবরেনাল বরব্রেক্ট সাব মরবজ্রোশরর 
অবফস এবং বরব্রেক্ট সাব মরবজ্রোশরর অবফস– িাওড়া, বনবচেন্া গ্া� 
পঞ্চাশয়শ্র এলাকাধীন, মজলা– িাওড়া, ২০১৮ সাশলর কনশিয়া্স দবলল 
নং ১৯০১০০৯৮৬ অনুরায়ী সম্বতির �াবলকানা শ্রী স্বপন পাল এর নাশ�। মর 
জব�র ওপর ফ্যিা্টি বনব�্ষ্, ্ার মচৌিবদি:  উতির– এলওবপ নং ৯০/ ১;  দবক্ষণ– 
পঞ্চাশয়শ্র ২০ ফু্ চওড়া প্রধান রাস্া;  পূব্ষ– পঞ্চাশয়ব্ গবল;  পবচে�– 
এলওবপ নং ৭৫। ফ্যিাশ্র মচৌিবদি:  উতির– ফাঁকা থিান;  দবক্ষণ– ফ্যিা্ নং ৪০২;  
পূব্ষ– এর পশর ফাঁকা থিান;  পবচে�– ফ্যিা্ নং ৪০৪, বসঁবড়, বলফ্ ্ ।

ক)  ০২. ০৬. ২০২২
খ)  ₹ ১০,০০,০৭১. ৬০
( দে লক্ষ একাতির ্াকা 
এবং ষা্ পয়সা �াত্র)  
+  ০১. ০৫. ২০২২ মথশক 
চুবক্�াবফক িাশর �াবসক 
বকবস্শ্ প্রশদয় সুদ/  
আপনাশদর স্বাক্ষবর্ 
ঋণনবথর ে্্ষ ও বনয়�াবলী 
অনুরায়ী
গ)  ২৬. ০৮. ২০২২

২ ক)  বন্কদাতা:  শ্রী সদবাতশে �ডেল, 
বপ্া– বচতিরঞ্ন �ণ্ল

খ)  ঋণরেহীতা:  স�োে্থ তদয়াে 
গারপ্�ন্টে
সপ্রাঃ– ত�ঃ সদবাতশে �ডেল

গ)  বাগুইআটি শাখা ( সকা্– 
৫৫৪৬০০) 

স্বয়ংসম্ূণ্ষ মদাকান নং ২১ এর অপবরিার্ষ স�গ্ পবর�াণ রার অবথিান:  
পবর�াপ সা�ানযি ক�শববে ১৫৮ বগ্ষফু্ ( সুপার ববল্ট আপ এবরয়া) , সা�ানযি 
ক�শববে প্রায় ১৫ কাঠা ৪ ছ্াক ২৪ বগ্ষফু্ �াশপর জব�শ্ ই্বনব�্ষ্ মদা্লা 
বাবড়/ কাঠাশ�ার মলায়ার গ্াউ্ড মফ্াশর, বাগুইআটি মরার, মপ্রব�শসস নং 
ইবব/ ২১, মদেবন্ধু নগর, বাগুইআটি, কলকা্া– ৭০০০৫৯, আশগ মস্টেন মরার 
নাশ� পবরবচ্ বছল, বাগুইআটি, ম�ৌজা– জযিাংড়া, মজ এল নং ১৬, বস এস দাগ 
নং ৩৪২, আর এস দাগ নং ২৩০ ও ২৩১, বস এস খব্য়ান নং ৩৫৬, আর 
এস খব্য়ান নং ৪৬২, ম্ৌবজ নং ২০২৭, আর এস নং ১১৪, থানা– রাজারিা্, 
মজলা– উতির ২৪ পরগনা, অযিাবরেনাল বরব্রেক্ট সাব মরবজ্রোশরর অবফস– 
ববধাননগর, রাজারিা্ মগাপালপুর পুরসিার ২৫ নং ওয়াশর্ষর এলাকাধীন, 
সম্বতির �াবলকানা শ্রী মদবাবেস �ণ্ল এর নাশ�। মচৌিবদি:  উতির– সরকাবর 
রাস্া ( ১০ ফু্ চওড়া) ;  দবক্ষণ– ঠাকুরদাস জা�াবন এবং শ্রী রশ�ে চন্দ্র রাশয়র 
মপ্রব�শসস;  পূব্ষ– বশরন ্ালুকদার এবং ্ালীপদ বযিানাবজ্ষর মপ্রব�শসস;  
পবচে�– দীপক গুশির মপ্রব�শসস।

ক)  ০৬. ০৬. ২০২২
খ)  ₹ ১৩,২০,১২৪. ২৭
( ম্শরা লক্ষ কুবড় িাজার 
একশো চববিে ্াকা এবং 
সা্াে পয়সা �াত্র)  +  
০১. ০৬. ২০২২ মথশক 
চুবক্�াবফক িাশর �াবসক 
বকবস্শ্ প্রশদয় সুদ/  
আপনাশদর স্বাক্ষবর্ 
ঋণনবথর ে্্ষ ও বনয়�াবলী 
অনরুায়ী
গ)  ২৯. ০৮. ২০২২

তাতরখ:  ০১. ০৯. ২০২২;  অনুপ্�াতদত আতধকাতরক, 
স্ান:  কলকাতা ইউতনয়ন ব্যাকে অে ইতন্ডয়া      


