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১০
কলকাতা বুধবার ১৭ নভেম্বর ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 ররকোরর অরিসার–১ এর অরিস
ডেটস ররকোরর ট্াইবুনাল–১, মুম্বাই

তৃতীয় তল, ডটরলভিান েবন, স্ট্রান্ড ডরাে, ডকালাবা মাভককেট, ডকালাবা, মুম্বাই–৪০০০০৫
আর রি নং ২১৪/ ২০১৭ তাররখ:  ০৮. ১১. ২০২১

ররকোরর অি ডেটস রেউ টু ব্রাঙ্ক অ্রান্ড রিনারসিয়াল ইনরটিটিউশনস অ্রাক্ট, ১৯৯৩
সহ িঠনীয় ইনকাম ট্রাক্স অ্রাক্ট, ১৯৬১–এর রবিতীয় তিরসভলর রুল ৩৮, ৫২( ২)  অধীভন রবররির ড�াষণািত্র

 টি্রান্ডােকে চাটকোেকে ব্রাঙ্ক       . . . . .  সাটিকেরিভকট ধারক

  বনাম

 এমএসটিরস রলরমভটে      . . . . .  সারককেরিভকট খাতক

  সিসি:   এমএিটিসি সিসমটেি
   ২২৫–সি, এ জে সি জবাি জ�াি
   কিকাতা–৭০০০২০

 জেটেতু মুম্াই জিেি স�কভাস� ট্াইবুনাি নং ১–এ� মোমান্য সরিিাইসিং অসিিা� উপস�সিসিত িাটিটিসিটকে িাতটক� জেটক ₹ ২২২,৫১,০০,০০০/ – ( দুভশা বাইশ ডকাটি একান্ন 
লক্ষ টাকা মাত্র)  পুনরুদ্াট�� েন্য প্রকৃত আভবদন নং ৪৩/ ২০১২–ডত অন্তবকেততী আভবদন নং ৩০২/ ২০১৭–এ� জরিসষিটত ১১ রেভসম্বর, ২০১৭ তাররখ সংবরলত ইভটেররম ররকোরর 
সাটিকেরিভকট োস� কট�টেন এবং উক্ত ইটটেস�ম স�কভাস� িাটিটিসিটকে অনুোয়ী ₹ ২২২,৫১,০০,০০০/ – ( দুভশা বাইশ ডকাটি একান্ন লক্ষ টাকা মাত্র)  পুনরুদ্া�টোগ্য অেটিাঙ্ক।
 এবং জেটেতু সনম্নস্াষি�কা�ী উক্ত িাটিটিসিটকটে� িন্তুসটি� েন্য নীটে� তিসিটি উসলিসিত িম্পসতিগুসি সবসরি� আটেশ সেটয়টেন।
 এবং জেটেতু ₹ ২২২,৫১,০০,০০০/ – ( দুভশা বাইশ ডকাটি একান্ন লক্ষ টাকা মাত্র) ।
 এতদ্দা�া এই সবজ্ঞসতি জেওয়া েটছে জে, বন্ধ �ািা� জকানও আটেশ না–োকটি সনম্নবস্টিত িম্পসতিগুসি ২২. ১২. ২০২১ তাস�টি দুপু� ২. ০০জো জেটক সবটকি ৪. ০০ো� মট্্য 
( রিটয়ােন েটি অসতিম ৫ সমসনটে সবি ক�া� েন্য স্তঃিম্প্রিা�ট্� শতটি িে)  ই–সনিাটম� মা্্যটম সবসরি ক�া েটব এবং রবরেং আভয়ারিত হভব ‘ অনলাইন ইভলকট্রনক রবরেং’  
িদ্ধরতভত ডমসাসকে রস–১ ইরন্ডয়া প্রাইভেট রলরমভটে–এর ওভয়বসাইভটর ( www.bankeauctions.com )  মাধ্রভম [ ড�াগাভ�াভগর ব্ররতিগণ:  রমঃ হররশ ডগৌো, ডমাবাইল:  + ৯১ 
৯৫৯৪৫৯৭৫৫৫ এবং রমঃ িয় রসং, ডমাবাইল:  + ৯১ ৭৭৩৮৮৬৬৩২৬]  ( ‘ উতি িররভষবা প্রদানকারী’ ) 
 আ�ও সবশটে োনটত জোগাটোটগ� ব্যসক্ত:  রমঃ রহমাংশু ট্রান্ডন, রসরনয়র ররভলশনরশি ম্রাভনিার, টি্রান্ডােকে চাটকোেকে ব্রাঙ্ক, ডমাবাইল:  + ৯১ ৯৮১৯৫৫৮৮৬৯) ।
 উপস�সিসিত িাটিটিসিটকে িাতটক� িম্পসতিগুসি সবসরি ক�া েটব জেগুসি নীটে� তিসিটি উটলিি ক�া আটে এবং েতদূ� োনা জগটে, উক্ত িম্পসতিগুসি� িটগে িম্পসকটিত োয় ও 
োসবগুসি এিাটন নীটে� তিসিটি রিসতটি িটে� পাটশ উটলিি ক�া েটয়টে।
 নীটে� তিসিটি সন্টিাস�তমটতা িম্পসতিগুসি সবসরি ক�া েটব। িম্পসতিগুসি� জকানও অংশ সবসরি কট� পুনরুদ্া�টোগ্য অেটিাঙ্ক পুট�াপুস� সমটিটয় জিিা জগটি এই সবসরি� বাসক 
অংশ িটগে িটগে বন্ধ কট� জেওয়া েটব। পাশাপাসশ এই সবসরি শুরু� আটগ উক্ত িাটিটিসিটকটে উসলিসিত বটকয়া অেটিাঙ্ক মািুি িটমত ( সবসরি� মািুি ্ট�)  সবসরি আটয়ােনকা�ী 
সনম্নস্াষি�কা�ী� কাটে আোয় জেওয়া েটি এবং তাঁ� িন্তুসটিসব্াটন উক্ত অেটিাঙ্ক মািুি িটমত পস�টশাট্� েোেে রিমা্ জপশ ক�া েটিও এই সবসরি বন্ধ কট� জেওয়া েটব।
 এই সবসরি� িটগে জকানওভাটব িম্পসকটিত বা এই সবসরি রিসরিয়ায় কােটি সনষ্পন্নকা�ী জকানও আস্কাস�ক বা ব্যসক্ত রিত্যষি বা পট�াষিভাটব সবসরি েটত েিা িম্পসতিগুসি� ওপ� 
জকানও স্ােটি অস্গ্রে্ ক�টবন না বা ক�া� জেটিাও ক�টবন না। এই সবসরি ইনকাম ে্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১–এ� সবিতীয় তিসিটি সন্টিাস�ত ও এ� অ্ীটন �সেত সবস্িমূটে� শতটিাবসি� 
পাশাপাসশ সনম্নসিসিত শতটিিাটপষি েটব।
 িংিগ্ন তিসিটি উসলিসিত সবশে তে্য সনম্নস্াষি�কা�ী� জি�া জ্ঞান ও তে্যানুিাট� বস্টিত েটিও এই জ�াষ্াপটরে জকানও ত্রুটি, ভুি সববৃসত বা অনুটলিটি� েন্য সতসন োয়ী োকটবন 
না।

নীটে উসলিসিত লট অনু�ায়ী পস�িম্পেগুসি সনিাম ক�া েটব: 

লট নং সম্পরতির রববরণ িররদশকেভনর তাররখ সংরক্ষণ মূল্র ইএমরে অরকোঙ্ক রবে গুণক
১ ৬০৭–৬০৮, �টেো জিটো�, নস�ম্যান পটয়টে, সরি জরিি জ�াি, মুম্াই–

৪০০০২১।
১৭. ১২. ২০২১ ₹ ৭,৪২,০০,০০০/ – ₹ ৭৫,০০,০০০/ – ₹ ৫,০০,০০০/ –

২ ফ্্যাে নং সব–২১, সবকাশ সিনটি োওয়ািটি, পট�ি ে্যাঙ্ক জ�াি, কািাটেৌসক, 
পট�ি ( ইস্ট) , মুম্াই–৪০০০৩৩।

১৬. ১২. ২০২১ ₹১,৩৮,০০,০০০ / – ₹১৪,০০,০০০ / – ₹ ২,০০,০০০/ –

ফ্্যাে নং সব–২২, সবকাশ সিনটি োওয়ািটি, পট�ি ে্যাঙ্ক জ�াি, কািাটেৌসক, 
পট�ি ( ইস্ট) , মুম্াই–৪০০০৩৩।

১৬. ১২. ২০২১ ₹১,৩৮,০০,০০০ / – ₹১৪,০০,০০০ / – ₹ ২,০০,০০০/ –

ফ্্যাে নং সব–২৩, সবকাশ সিনটি োওয়ািটি, পট�ি ে্যাঙ্ক জ�াি, কািাটেৌসক, 
পট�ি ( ইস্ট) , মুম্াই–৪০০০৩৩।

১৬. ১২. ২০২১ ₹২,৩২,০০,০০০ / – ₹২৪,০০,০০০ / – ₹ ২,০০,০০০/ –

ফ্্যাে নং সব–২৪, সবকাশ সিনটি োওয়ািটি, পট�ি ে্যাঙ্ক জ�াি, কািাটেৌসক, 
পট�ি ( ইস্ট) , মুম্াই–৪০০০৩৩।

১৬. ১২. ২০২১ ₹২,৩২,০০,০০০ / – ₹২৪,০০,০০০ / – ₹ ২,০০,০০০/ –

৩ ফ্্যাে নং ২০২, জমৌেটি সিএইেএি সিসমটেি, প্লে নং ৯৭এ, এি নং ২৮৭, মািাি 
( ইস্ট) , মুম্াই–৪০০০৯৭।

১৫. ১২. ২০২১ ₹১,২৬,০০,০০০ / – ₹১২,৬০,০০০ / – ₹ ২,০০,০০০/ –

ফ্্যাে নং ২০৩, জমৌেটি সিএইেএি সিসমটেি, প্লে নং ৯৭এ, এি নং ২৮৭, মািাি 
( ইস্ট) , মুম্াই–৪০০০৯৭।

১৫. ১২. ২০২১ ₹১,২৬,০০,০০০ / – ₹১২,৬০,০০০ / – ₹ ২,০০,০০০/ –

ফ্্যাে নং ৩০২, জমৌেটি সিএইেএি সিসমটেি, প্লে নং ৯৭এ, এি নং ২৮৭, মািাি 
( ইস্ট) , মুম্াই–৪০০০৯৭।

১৫. ১২. ২০২১ ₹১,২৬,০০,০০০ / – ₹১২,৬০,০০০ / – ₹ ২,০০,০০০/ –

ফ্্যাে নং ৪০২, জমৌেটি সিএইেএি সিসমটেি, প্লে নং ৯৭এ, এি নং ২৮৭, মািাি 
( ইস্ট) , মুম্াই–৪০০০৯৭।

১৫. ১২. ২০২১ ₹১,২৬,০০,০০০ / – ₹১২,৬০,০০০ / – ₹ ২,০০,০০০/ –

৪ ফ্্যাে নং ৩০২, কিটমাপসিোন অপ্স�া সিএইেএি, অটম্েক� জ�াি, ১০, 
পাসি সেি, বান্দা ( ওটয়স্ট) , মুম্াই–৪০০০৫০।

 ১৪. ১২. ২০২১ ₹ ৪,৯০,০০,০০০/ – ₹ ৪১,০০,০০০/ – ₹ ৩,০০,০০০/ –

৫ ফ্্যাে নং ১১/ ১, ইটিা�া অ্যাপােটিটমটেি, ২, গসিয়াোে জ�াি িাউে, কিকাতা–
৭০০০৬৮।

১০. ১২. ২০২১ ₹ ১,০০,০০,০০০/ – ₹ ১০,০০,০০০/ – ₹ ২,০০,০০০/ –

ফ্্যাে নং ১১/ ২, ইটিা�া অ্যাপােটিটমটেি, ২, গসিয়াোে জ�াি িাউে, কিকাতা–
৭০০০৬৮।

১০. ১২. ২০২১ ₹ ১,০০,০০,০০০/ – ₹ ১০,০০,০০০/ – ₹ ২,০০,০০০/ –

৬ ‘ িুভাষ’ , ১৭৬, শ�ৎ জবাি জ�াি, ৪সব, পঞ্চম তি, কিকাতা–৭০০০২৯। ০৯. ১২. ২০২১ ₹ ২,৯০,০০,০০০/ – ₹ ২৯,০০,০০০/ – ₹ ৩,০০,০০০/ –

৩.  জকানও িটে� িবটিাস্ক সবিা�টক িিি জরিতা জ�াষ্া ক�া েটব। জকানও রিস্াসবত িবটিাস্ক সবরিয়মূি্য েোেে মটন না–েটি বা জকানও িবটিাস্ক ে�রিস্াব গ্রে্ ক�া� অনুপেুক্ত 
মটন েটি তা বাসতি/ গ্রেট্� সিদ্াতি জনওয়া� অস্কা� সনম্নস্াষি�কা�ী� োকটব।

৪.  এতদ্দা�া উক্ত ই–সনিাটম সবি ক�া� েন্য েনিা্া�ট্� রিসত আমন্ত্র্ োনাটনা েটছে। রিটত্যক লট অনু�ায়ী রনধকোররত ইএমরে অরকেমূল্র িাটিটিসিটকে ্া�টক� এই অ্যাকাউটটে 
আ�টিসেএি/  এনইএিটি–� মা্্যটম রিোন ক�টত েটব:  অ্রাকাউটে নং 52291237157, সুরবধাপ্রািভকর নাম:  Standard Chartered Bank , Barakhamba Road, 
New Delhi;  আইএিএস ডকাে:  SCBL0036001 । অনিাইন রিস্াটব� িটগে সবিাট�� ে্যান/ প্যান কািটি এবং ঠিকানা� রিমা্পটরে� স্াষিস�ত রিসতসিসপ আপটিাি ক�টত 
েটব। একাস্ক িম্পসতি� েন্য আিাোভাটব রিস্াব েমা সেটত েটব। রিটোে্য ইএমসি এবং অন্যান্য রিটয়ােনীয় তে্য/  সবশে সবব�্ িটমত অনিাইন রিস্াব েমা জেওয়া� জশষ 
তাস�ি ও িময় েি ২০. ১২. ২০২১, রবভকল ৪. ৩০টা। িাইটে এটি সম্পরতির ব্রবহাররক িররদশকেন করা �াভব ০৯. ১২. ২০২১, ১০. ১২. ২০২১, ১৪. ১২. ২০২১, ১৫. ১২. ২০২১, 
১৬. ১২. ২০২১ ও ১৭. ১২. ২০২১ তাররখ সকাল ১১. ০০টা ডরভক রবভকল ৪. ৩০টা� মট্্য।

৫.  সবিাট�� প্যান কািটি, ঠিকানা� রিমা্পরে ও পস�েয়পরে ইত্যাসে� রিসতসিসপ, ই–জমি আইসি, জমাবাইি নম্� এবং সনটে বা তাঁটে� মুি্য ব্যসক্ত/ িংস্া� ত�টি রিসতসনস্ বিা�া সবি 
ক�টত োইটি তা� জ�াষ্াপটরে� রিসতসিসপ েমা সেটত েটব। রিসতসনস্� মা্্যটম সবি ক�টত েটি তাঁটে� কতৃটিপটষি� সেঠি েমা সেটত েটব, অন্যোয় তাঁটে� সবিগুসি বাসতি 
ক�া েটব। জকানও জকাম্পাসন� জষিটরে জকাম্পাসন� পস�োিকমণ্ডিী� বিা�া অনুটমাসেত সিদ্াটতি� ( জ�টোসিউশন)  রিসতসিসপ বা জকাম্পাসন� রিসতসনস্ত্ব/  অ্যােসনটি� রিমা্ সেটিটব 
জকানও নসে োসিি ক�টত েটব এবং এই ্�টন� েমা� �সিে/ কাউটো� িাইি পস�টষবা রিোনকা�ী বা িাটিটিসিটকে ্া�টক� কাটে সন্টিাস�ত তাস�টি� মট্্য েমা সেটত েটব 
এবং এ� একটি মুসরিত রিসতসিসপ ( োিটি কসপ)  িবটিটশষ ২০. ১২. ২০২১ তাররখ রবভকল ৪. ৩০টা� মট্্য স�কভাস� অসিিা�–১, সিআ�টি–১, মুম্াই ব�াবট�ও েমা সেটত েটব। 
এ� অন্যো েটি িংসলিটি সবিাট�� সবি( গুসি)  সবটবেনা ক�া েটব না।

৬.  িিি সবিা�টক ওপট�� পস�টছেে নং ৪–জত উসলিসিত অ্যাকাউটটে সনিাম িম্পন্ন েওয়া� প�বততী কমটিসেবটি� মট্্য অেটিাৎ, রবভকল ৪. ৩০টার মভধ্র চূড়ান্ত রবেমূভল্রর ২৫%  
অরকোঙ্ক ( ইএমরে বাবদ প্রদতি অরকোঙ্ক সমন্বয় কভর)  িমা রদভত হভব।

৭.  িিি সবিা�টক চূড়ান্ত রবেমূভল্রর বারক ৭৫%  অরকোঙ্ক সম্পরতি রবররির তাররখ ডরভক ১৫তম রদভনর মভধ্র িমা রদভত হভব। উক্ত ১৫তম সেনটি �সববা� বা জকানও েুটি� সেটন 
পিটি, উক্ত ১৫তম সেটন� পট�� রিেম ব্যাসঙ্কং কমটিসেবটি ওপট�� ৪ নং পস�টছেটে উসলিসিত উপাটয় েমা সেটত েটব। এ� পাশাপাসশ, িিি জরিতাটক িম্পসতি� রিয়মূভল্রর 
অরতররতি রূভি ₹ ১,০০০/ – অবরধ ২%  হাভর এবং ₹ ১,০০০/ – এর অরতররতি অরকোভঙ্কর ওির ১%  হাভর িাউভন্ডি রি ডররিস্টার, রেআরটি–১, মুম্বাই–এর অনুকূভল রেমান্ড 
ড্াফ্ ট রহভসভব ররকোরর অরিসার–১, রেআরটি–১, মুম্বাই–এর কাভে প্রদান করভত হভব।

 ওপট� সন্টিাস�ত জময়াটে� মট্্য েোেে অেটিাঙ্ক আোয় সেটত ব্যেটি েটি িংসলিটি সবিাট�� ত�টি ইসতমট্্য েমাকৃত অেটিাঙ্ক জেটক সবসরি� ি�োপাসত জকটে সনটয় বাসক অেটিাঙ্ক 
( সনম্নস্াষি�কা�ী মটন ক�টি)  ি�কাট�� ত�টি বাটেয়াতি ক�া েটব এবং জিিাপকা�ী জরিতা উক্ত িম্পসতি বা েমাকৃত অেটিাটঙ্ক� ওপ� তাঁ� িকি োসব ো�াটবন। এমন জষিটরে 
নতুন সবসরি� জ�াষ্াপরে োস�� পট� িংসলিটি িম্পসতি পুন�ায় সবসরি ক�া েটব। পাশাপাসশ, প�বততীটত উক্ত িম্পসতি েূিাতি জে সবিমূটি্য� সবসনমটয় সবসরি ক�া েটব, তা েসে পূটবটিকা� 
সবিমূি্য অটপষিা কম েয়, জিই �ােসত বা িা�াটক� অেটিমূি্য উক্ত জিিাপকা�ী জরিতাটকই আোয় সেটত েটব।
 সনিাম িমাসতি� পট� অিিি সবিা�টে� ত�টি রিেতি ইএমসি অেটিাঙ্ক িংসলিটি সবিাট�� ত�টি উসলিসিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউটটে ি�ািস� জি�ত জেওয়া েটব।
 িম্পসতিগুসি ‘ ড�খাভন আভে ডসখাভন’  এবং ‘ �া রকে ুআভে তা’  সভসতিটত সবসরি ক�া েটছে।
 জে জকানও অেবা িমস্ সবি গ্রে্ বা বাসতি ক�া� অস্কা� সনম্নস্াষি�কা�ী� োকটব েসে অন্যাে্য মটন েয় এবং জকানও কা�্ না জেসিটয় জে জকানও িময় সনিাসম রিসরিয়াটক 
মুিতুসব ক�া� অস্কা�ও সনম্নস্াষি�কা�ী� োকটব।

রিম 
নং

রবররি হভত চলা সম্পরতির রববরণ,
সম্পরতির সহ–স্বত্ারধকারীর নাম

( ডখলািকারী বা সহ–স্বত্ারধকারী রূভি অন্র ডকানও ব্ররতি) 

সম্পরতি বা 
এর অংভশর 

মূল্রায়ন

সম্পরতির 
ওির অন্র 
ডকানও দায়

সম্পরতির ওির �রদ ডকানও দারব রাভক এবং
সম্পরতির প্রকৃরত ও মূল্রভক প্রোরবত

করভত িাভর এমন ডকানও রবষয়
১ ২ ৩ ৪ ৫
১ ৬০৭–৬০৮, রভহিা ডসটোর, নররম্রান িভয়টে, ররি ডপ্রস ডরাে, 

মুম্বাই–৪০০০২১।
িানা ডনই িানা ডনই ১৯ মােটি, ২০২১ তাস�টি� ভ্যািুটয়শন স�টপাটেটি ইো�া� ভািা ( মো�াষ্ট্র 

ি�কা�) , িম্পসতি ক� ( পু�সনগম) , েটি� োেটি, সবদু্যটত� োেটি অতিভুটিক্ত 
কট� জিািাইটি জমইনটেন্যান্স োেটি সনম্নরূটপ ্ােটি েটয়টে: 
অসিি ৬০৭:  ₹ ৪৭,০৬৬/ –
অসিি ৬০৮:  ₹ ৪৪,১০৪/ –

অবশ্য, উপস�সিসিত োেটিগুসি এিনও বটকয়া সক না, তা িাটিটিসিটকে 
্া�টক� োনা জনই।

২ ফ্্রাট নং রব–২১, রবকাশ রিনভল টাওয়াসকে, িভরল ট্রাঙ্ক ডরাে, 
কালাভচৌরক, িভরল ( ইটি) , মুম্বাই–৪০০০৩৩।

িানা ডনই িানা ডনই
১৯ মােটি, ২০২১ তাস�টি� ভ্যািুটয়শন স�টপাটেটি উটলিি ক�া েটয়টে জে, 
ো�টি ফ্্যাটে� জষিটরে অেটিাৎ, সব–২১, সব–২২, সব–২৩ এবং সব–২৪ 
এ� ওপ� ১ অটক্টাব�, ২০২০ তাস�টি� সভসতিটত িম্পসতি ক� েটয়টে 
₹ ৬৩,৬১৩/ –।

অবশ্য, উপস�সিসিত োেটিগুসি এিনও বটকয়া সক না, তা িাটিটিসিটকে 
্া�টক� োনা জনই।

৩ ফ্্রাট নং রব–২২, রবকাশ রিনভল টাওয়াসকে, িভরল ট্রাঙ্ক ডরাে, 
কালাভচৌরক, িভরল ( ইটি) , মুম্বাই–৪০০০৩৩।

িানা ডনই িানা ডনই

৪ ফ্্রাট নং রব–২৩, রবকাশ রিনভল টাওয়াসকে, িভরল ট্রাঙ্ক ডরাে, 
কালাভচৌরক, িভরল ( ইটি) , মুম্বাই–৪০০০৩৩।

িানা ডনই িানা ডনই

৫ ফ্্রাট নং রব–২৪, রবকাশ রিনভল টাওয়াসকে, িভরল ট্রাঙ্ক ডরাে, 
কালাভচৌরক, িভরল ( ইটি) , মুম্বাই–৪০০০৩৩।

িানা ডনই িানা ডনই

৬ ফ্্রাট নং ২০২, ডমৌ�কে রসএইচএস রলরমভটে, প্লট নং ৯৭এ, এস 
নং ২৮৭, মালাে ( ইটি) , মুম্বাই–৪০০০৯৭।

িানা ডনই িানা ডনই

১৯ মােটি, ২০২১ তাস�টি� ভ্যািুটয়শন স�টপাটেটি উটলিি ক�া েটয়টে জে, 
ো�টি ফ্্যাটে� জষিটরে অেটিাৎ, ২০২, ২০৩, ৩০২ এবং ৪০২ এ� ওপ� ১ 
অটক্টাব�, ২০২০ তাস�টি� সভসতিটত িম্পসতি ক� েটয়টে ₹৪৩,১৭০/ –।

অবশ্য, উপস�সিসিত োেটিগুসি এিনও বটকয়া সক না, তা িাটিটিসিটকে 
্া�টক� োনা জনই।

৭ ফ্্রাট নং ২০৩, ডমৌ�কে রসএইচএস রলরমভটে, প্লট নং ৯৭এ, এস 
নং ২৮৭, মালাে ( ইটি) , মুম্বাই–৪০০০৯৭।

িানা ডনই িানা ডনই

৮ ফ্্রাট নং ৩০২, ডমৌ�কে রসএইচএস রলরমভটে, প্লট নং ৯৭এ, এস 
নং ২৮৭, মালাে ( ইটি) , মুম্বাই–৪০০০৯৭।

িানা ডনই িানা ডনই

৯ ফ্্রাট নং ৪০২, ডমৌ�কে রসএইচএস রলরমভটে, প্লট নং ৯৭এ, এস 
নং ২৮৭, মালাে ( ইটি) , মুম্বাই–৪০০০৯৭।

িানা ডনই িানা ডনই

১০ ফ্্রাট নং ৩০২, কসভমািরলটান অপ্সরা রসএইচএস, অভম্বদকর 
ডরাে, ১০, িারল রহল, বান্দা ( ওভয়টি) , মুম্বাই–৪০০০৫০।

িানা ডনই িানা ডনই ১৯ মােটি, ২০২১ তাস�টি� ভ্যািুটয়শন স�টপাটেটি উটলিি ক�া েটয়টে জে, েসম� 
ভািা, পু� ক� ও সবি জমাতাটবক েটি� োেটি বাবে ১ োনয়ুাস�, ২০২১ 
তাস�টি� সভসতিটত জিািাইটে জমইনটেন্যান্স োেটি েটয়টে ₹ ১১,০৫০/ –।

অবশ্য, উপস�সিসিত োেটিগুসি এিনও বটকয়া সক না, তা িাটিটিসিটকে 
্া�টক� োনা জনই।

১১ ফ্্যাে নং ১১/ ১, ইটিা�া অ্যাপােটিটমটেি, ২, গসিয়াোে জ�াি 
িাউে, কিকাতা–৭০০০৬৮।

িানা ডনই িানা ডনই ৬ এসরিি, ২০২১ তাস�টি� ভ্যািুটয়শন স�টপাটেটি উটলিি ক�া েটয়টে জে, 
দুটি ফ্্যাটে� জষিটরে অেটিাৎ, ১১/ ১ এবং ১১/ ২ এ� ওপ� ২০২১–২০২২ 
অেটিবটষটি� িম্পসতি ক� েটয়টে ₹১১,০৭৬/ –।

অবশ্য, উপস�সিসিত োেটিগুসি এিনও বটকয়া সক না, তা িাটিটিসিটকে 
্া�টক� োনা জনই।

১২ ফ্্যাে নং ১১/ ২, ইটিা�া অ্যাপােটিটমটেি, ২, গসিয়াোে জ�াি 
িাউে, কিকাতা–৭০০০৬৮।

িানা ডনই িানা ডনই

১৩ ‘ িুভাষ’ , ১৭৬, শ�ৎ জবাি জ�াি, ৪সব, পঞ্চম তি, কিকাতা–
৭০০০২৯।

িানা ডনই িানা ডনই ৬ এসরিি, ২০২১ তাস�টি� ভ্যািুটয়শন স�টপাটেটি উটলিি ক�া েটয়টে জে, 
২০২১–২০২২ অেটিবটষটি� িম্পসতি ক� েটয়টে ₹২৫,৯১২/ –।

অবশ্য, উপস�সিসিত োেটিগুসি এিনও বটকয়া সক না, তা িাটিটিসিটকে 
্া�টক� োনা জনই।

আে ৮ নভেম্বর, ২০২১ তাস�টি সিিটমাে� সেটয় আসম স্াষি� ক�িাম।
 ( আশু কুমা�) 
 স�কভাস� অসিিা�–১
 সিআ�টি–১, মুম্াই

   িমকে নং:  আইএনরস–২৬

[ জকাম্পাসনে ( ইনকটপটিাট�শন)  রুিি, ২০১৪–এ� 
রুি ৩০ অনুোয়ী] 

জকন্দীয় ি�কা�, স�সেওনাি সিট�ক্ট�, 
ইস্টানটি স�সেয়ন িমীটপ।

জকাম্পাসনে অ্যাক্ট, ২০১৩–এ� ১৩ ( ৪) ্া�া এবং 
জকাম্পাসনে ( ইনকটপটিাট�শন)  রুিি, ২০১৪–এ� রুি 
৩০–এ� িাব রুি ( ৫)–এ� ক্লে  (  এ) এবং  সবষয়ক

ও
সবষয়: ডসওয়া ররভয়লটরস রলরমভটে, 
(CIN: U45400WB2012PLC184287), ো� 
জ�সেস্টািটি অসিি:   

৩২, এিরা রস্টট, ৯ম তল, রুম নং ৮৫৪–এ, 
কলকাতা, িরচিমবঙ্গ– ৭০০ ০০১। 

....... আভবদনকারী
এতদ্দা�া েনিা্া�ট্� জ্ঞাতাটেটি োনাটনা েটছে জে, 
ডসামবার, ২৫ অভক্টাবর, ২০২১  তাস�টি অনুসঠিত 
উক্ত আটবেনকা�ী জকাম্পাসন� সবটশষ িা্া�্ িভায় 
গৃেীত একটি সবটশষ সিদ্াতি অনুোয়ী জকাম্পাসনে 
অ্যাক্ট, ২০১৩–এ� ১৩ ্া�া্ীটন ‘িরচিমবঙ্গ রাি্র’ 
জেটক ‘উতিরপ্রভদশ রাি্র’জত  এই জকাম্পাসন� 
জ�সেস্টািটি অসিি স্ানাতিট�� উটদেটশ্য এই জকাম্পাসন� 
িঙ্ঘস্া�টক� পস�বতটিটন� সবষয়টি সনসচিত ক�া� েন্য 
আটবেনকা�ী জকাম্পাসন� ত�টি জকন্দীয় ি�কাট�� 
কাটে একটি আসেটি জপশ ক�া� রিস্াব আনা েটয়টে।
এই জকাম্পাসন� জ�সেস্টািটি অসিটি� রিস্াসবত উক্ত 
স্ানাতিট� কা�ও স্ােটি ষুিণ্ণ েটি বা ষুিণ্ণ েওয়া� িম্াবনা 
আটে বটি মটন ক�টি সতসন/তাঁ�া এমরসএ–২১ 
ডিাটকোল ( www.mca.gov.in )–ডত ইনভেটির 
কমভপ্লন িমকে দারখল কট� সকংবা এই সবজ্ঞসতি 
িংবােপটরে রিকাসশত েওয়া� তাস�ি জেটক জোদে 
সেটন� মট্্য স�সেওনাি সিট�ক্ট�, ইস্টানটি স�সেয়ন, 
সনোম প্যাটিি, ২য় এমএিও সবস্ডং, েতুেটি তি, 
২৩৪/৪, এ জে সি জবাি জ�াি, কিকাতা– ৭০০ 
০২০–এ� কাটে তাঁ� ( পুং/  স্তী)  স্াটেটি� ্�ন ও 
সবট�াস্তা� কা�্ উটলিি কট� সিসিতভাটব োনান 
বা জ�সেস্টািটি িাটক পাঠান এবং এ� িটগে একটি 
েিিনামা বিা�া বক্তব্য িমসেটিত েওয়া আবশ্যক এবং 
এ� একটি কসপ অবশ্যই আটবেনকা�ী এই জকাম্পাসন� 
উক্ত জ�সেস্টািটি অসিটি� ঠিকানায় জপশ ক�টত েটব: 
৩২, এিরা রস্টট, ৯ম তল, রুম নং ৮৫৪–এ, 
কলকাতা, িরচিমবঙ্গ– ৭০০ ০০১।  
  আটবেনকা�ী ডসওয়া ররভয়লটরস  
 রলরমভটে–এ� েন্য ও ত�টি 
 স্াঃ/ –
 রশরশর ডচৌরারশয়া
তাস�ি:  ১৬.  ১১. ২০২১  সিট�ক্ট�  
স্ান:  কিকাতা DIN: 03168938

 ওয়াধকেমান ডট্ে অ্রান্ড কমাসকে প্রাঃ রলঃ
CIN: U51909WB1993PTC058818
ডররিটিােকে অরিস:  ডিাহার রবর্ডং, সু্রইট 

নং ৬এ, ৭ম তল, ২২ লু সান সররণ, 
কলকাতা– ৭০০০৭৩, 

ই–ডমল:  wardhamanp ltd@hotmail.com
প্রকাশ্র রবজ্ঞরতি

োনাটনা োটছে জে, শ্রী অসঙ্কত রুংো এবং শ্রী 
নমন রুংো ( প�বততীকাটি নতুন সিট�ক্ট�গ্ 
সেটিটব সববৃত)  জমিািটি ওয়া্টিমান জট্ি অ্যান্ড 
কমািটি রিাঃ সিঃ ( প�বততীকাটি জকাম্পাসন সেটিটব 
সববৃত)  একটি নন–ব্যাসঙ্কং সিনাসন্সয়াি জকাম্পাসন 
স�োভটি ব্যাঙ্ক অি ইসন্ডয়া ( আ�সবআই) – জত 
নসেভুক্ত ো� নসেভুসক্ত শংিাপরে নং 05.00309  
 তাস�ি  ২১/ ০২/ ১৯৯৮ এবং ো� জ�সেস্টািটি 
অসিি জোো� সবস্ডং, িু্যইে নং ৬, ৭ম তি, 
২২ িুিান ি�স্, কিকাতা– ৭০০০৭৩– এ� 
সিট�ক্ট� সেটিটব সনটয়াসেত েটয়টেন। শ্রী অসঙ্কত 
রুংো এবং শ্রী নমন রুংো– � সিট�ক্ট� সেটিটব 
সনটয়াটগ� িটি জকাম্পাসন� ব্যাবস্াপনায় 
প�বতটিন েটয়টে। 
জকানও ব্যাসক্ত( গ্)–িে জকানও উতিম্টি( গ্)  
বা েমাকা�ী( গ্) – এ� জকাম্পাসন� ব্যবস্াপনায় 
পস�বতটিটন� েন্য জকানও আপসতি োকটি 
সিসিতভাটব োনাটবন জকাম্পাসনটক তাটে� 
জ�সেস্টািটি অসিটি এবং সিপােটিটমটে অি 
নন–ব্যাসঙ্কং িুপা�সভশন স�োভটি ব্যাঙ্ক অি 
ইসন্ডয়া–� িম্পসকটিত স�সেওনাি অসিটি এই 
সবজ্ঞসতি রিকাসশত েওয়া� ৩০ সেটন� মট্্য। 
আ�সবআই  িাকুটিিা� DNBR(PD) CC No. 
065/03.10.001/2015-16  তাস�ি ৯ েুিাই 
২০১৫ এবং অন্যান্য রিটোে্য িাকুটিিা� িমূে 
অনুোয়ী এই সবজ্ঞসতি রিকাশ ক�া েি। 
 শ্রী অরঙ্কত রুংটা ( নতুন রেভরক্টর)  
 এবং
 শ্রী নমন রুংটা ( নতুন রেভরক্টর) 
 –এর িন্র এবং িভক্ষ ডকাম্পারন বিারা  
 িারীকৃত, একরত্রতোভব
 ওয়াধকেমান ডট্ে অ্রান্ড কমাসকে প্রাঃ রলঃ বিারা 
 স্বাঃ
 রাভিশ রুংটা 
 স্ান:  কিকাতা রেভরক্টর
তাস�ি:  ১৬ নটভম্� ২০২১  DIN:00073857

 িমকে নং:  আইএনরস–২৬
[ ডকাম্পারনি ( ইনকভিকোভরশন)  রুলস, ২০১৪–এর 

রুল ৩০ অনু�ায়ী] 
ডকন্দীয় সরকার, রররিওনাল রেভরক্টর, করভিাভরট 
রবষয়ক মন্ত্রক, ইটিানকে রররিয়ন, কলকাতা সমীভি।
জকাম্পাসনে অ্যাক্ট, ২০১৩–এ� ১৩ ( ৪) ্া�া এবং 

জকাম্পাসনে ( ইনকটপটিাট�শন)  রুিি, ২০১৪–এ� রুি 
৩০–এ� িাব রুি ( ৫)–এ� ক্লে  (  এ) এবং  সবষয়ক

ও
সবষয়: রিসল্রান্ড মাভককেনটাইলস প্রাইভেট রলরমভটে, ো� 
জ�সেস্টািটি অসিি:   ১৬ গভণশচন্দ এরেরনউ, ৬ষ্ঠ তল, রানা 
ডবৌবািার, কলকাতা ৭০০ ০১৩, িরচিমবঙ্গ। 

....... আটবেনকা�ী
এতদ্দা�া েনিা্া�ট্� জ্ঞাতাটেটি োনাটনা েটছে জে, ২৯ 
অটক্টাব�, ২০২১  তাস�টি অনুসঠিত উক্ত আটবেনকা�ী 
জকাম্পাসন� সবটশষ িা্া�্ িভায় গৃেীত একটি সবটশষ 
সিদ্াতি অনুোয়ী জকাম্পাসনে অ্যাক্ট, ২০১৩–এ� ১২ ও 
১৩ ্া�া্ীটন ‘পসচিমবগে �াে্য’ জেটক ‘ওসিশা �াে্য’জত 
 এই জকাম্পাসন� জ�সেস্টািটি অসিি স্ানাতিট�� উটদেটশ্য 
এই জকাম্পাসন� িঙ্ঘস্া�টক� পস�বতটিটন� সবষয়টি 
সনসচিত ক�া� েন্য আটবেনকা�ী জকাম্পাসন� ত�টি 
জকন্দীয় ি�কাট�� স�সেওনাি সিট�ক্ট�, ক�টপাট�ে 
সবষয়ক মন্ত্রক, ইস্টানটি স�সেয়ন, কিকাতা িমীটপ একটি 
আসেটি জপশ ক�া� রিস্াব আনা েটয়টে।
এই জকাম্পাসন� জ�সেস্টািটি অসিটি� রিস্াসবত উক্ত 
স্ানাতিট� কা�ও স্ােটি ষুিণ্ণ েটি বা ষুিণ্ণ েওয়া� িম্াবনা 
আটে বটি মটন ক�টি সতসন/তাঁ�া এমসিএ–২১ জপােটিাি 
( www.mca.gov.in )–জত ইনটভস্ট� কমটপ্লন িমটি 
োসিি কট� সকংবা এই সবজ্ঞসতি িংবােপটরে রিকাসশত 
েওয়া� তাস�ি জেটক জোদে সেটন� মট্্য স�সেওনাি 
সিট�ক্ট�, ইস্টানটি স�সেয়ন, সনোম প্যাটিি, ২য় এমএিও 
সবস্ডং, েতুেটি তি, ২৩৪/৪, এ জে সি জবাি জ�াি, 
কিকাতা– ৭০০ ০২০–এ� কাটে তাঁ� ( পুং/  স্তী)  স্াটেটি� 
্�ন ও সবট�াস্তা� কা�্ উটলিি কট� সিসিতভাটব 
োনান বা জ�সেস্টািটি িাটক পাঠান এবং এ� িটগে একটি 
েিিনামা বিা�া বক্তব্য িমসেটিত েওয়া আবশ্যক এবং এ� 
একটি কসপ অবশ্যই আটবেনকা�ী এই জকাম্পাসন� উক্ত 
জ�সেস্টািটি অসিটি� ঠিকানায় জপশ ক�টত েটব। 

 আভবদনকারী রিসল্রান্ড মাভককেনটাইলস প্রাইভেট 
রলরমভটে–এর িন্র ও তরভি 

 স্বাঃ/ –
 ( ডদবারশস সামন্তরায়) 
তাররখ:  ১৭.  ১১. ২০২১  রেভরক্টর 
স্ান:  কলকাতা                        [ DIN: 00195605] 

ডরেণীবদ্ধ রবজ্ঞািন গ্রহণ ডকন্দ

�াটাল
চলরন্তকা রবজ্ঞািন এভিরসি

রিেটনে শসক্ত কমটিকা�
( জ�টেস্রি অসিি েক)

95642-22557
 বধকেমান

কাভটায়া
রি রস ড্াটকেস

ও এন ে্যাোসেটি, অ্্যয়ন
জক সভ আই রিটবশপে

িাকবাংটিা জমাি
দুগকোিুর
সংসার

রিেটনে কৃটণেন্ু বস্ক
জবনাসেসত, ব্টিমান 94747-86143

 বধকেমান
গীতা জ�াষ

�িুিপু� েিুই বাো�
ব্টিমান–  ৭১৩১৫১

 M- 94343-12034
 মুরশকেদাবাদ
বহরমিুর

ব্রিভগািাল দাস
৮১/ ২০, ও্ড পুসিি িাইন জ�াি

জগা�াবাো�, বে�মপু�
9093028491

 কারদি
আনদিম

রিেটনে সি সব সিনো
কাসন্, মুসশটিোবাে 92332-97207 

 দ্র টিনভপ্লট ডকাম্পারন অি ইরন্ডয়া রলরমভটে
CIN :  L28112WB1920PLC003606 

ডররিটিােকে অরিস:  ৪, ব্রাঙ্কশাল রস্টট, কলকাতা–৭০০০০১
ওয়াককেস:  ডগালমুরড়, িামভশদিুর–৮৩১০০৩

ডিান:  ( ০৩৩)  ২২৪৩ ৫৪০১, ি্রাক্স:  ( ০৩৩)  ২২৩০ ৪১৭০
ই–ডমল:  company.secretariat@tatatinplate.com  • ওভয়বসাইট:  www.tatatinplate.com 

 ৩০ ডসভটেম্বর, ২০২১ তাররভখ সমাতি ত্ত্রমারসক
এবং েয় মাভসর রনরীরক্ষত আররকেক িলািভলর রববৃরত

 ( িষি োকা� অটঙ্ক) 

                      রববরণ

 রনরীরক্ষত রনরীরক্ষত রনরীরক্ষত রনরীরক্ষত রনরীরক্ষত রনরীরক্ষত 
কা�বা� জেটক জমাে আয় ৯৭,৬৮২. ৭৩ ৮৬,৬২৯. ৩৬ ৫৩,১৪৮. ৮৮ ১,৮৪,৩১২. ০৯ ৯১,১২৫. ০৩ ২,২৮,১৩৬. ৭৮

ক� এবং ব্যসতরিমী েিািমূটে� আটগ িংসলিটি ৯,৯৯৯. ৪৭ ৯,২০৩. ৮৬ ২,০১৬. ৭৯ ১৯,২০৩. ৩৩ ১,৩৩৭. ৬৪ ১৩,১৯১. ২৫
জময়াটে জনে মুনািা/ ( ষিসত)

িংসলিটি জময়াটে ক�–পূবটি জনে মুনািা/ ( ষিসত)  ৯,৯৯৯. ৪৭ ৯,২০৩. ৮৬ ২,০১৬. ৭৯ ১৯,২০৩. ৩৩ ১,৩৩৭. ৬৪ ১৩,১৯১. ২৫

িংসলিটি জময়াটে ক�–প�বততী জনে মুনািা/ ( ষিসত) ৭,৪৯৩. ৩৮ ৬,৮৬১. ৮৯ ১,৬০৭. ৫৩ ১৪,৩৫৫. ২৭ ৯১৭. ২৩ ৯,৮১৪. ৮৯

জমাে জবা্গম্য আয় ৭,১২৪. ৩৪ ৬,৮৫০. ২৫ ১,৬২৩. ১০ ১৩,৯৭৪. ৫৯ ৮০৭. ২৭ ৯,৫৮১. ৬৮

ইকুইটি জশয়া� মূি্ন ১০,৪৭৯. ৮০ ১০,৪৭৯. ৮০ ১০,৪৭৯. ৮০ ১০,৪৭৯. ৮০ ১০,৪৭৯. ৮০ ১০,৪৭৯. ৮০

 িং�ষি্
( পুনমূটিি্যায়ন িং�ষি্ ব্যতীত)       ৭৪,১২৯. ৬৮

জশয়া� সপেু আয় ( োকা� অটঙ্ক) 
( োিু ও বন্ধ কা�বাট�� েন্য)  ( রিসতটি ₹ ১০/ –) 
বুসনয়াসে : ৭. ১৬ ৬. ৫৬ ১. ৫৪ ১৩. ৭২ ০. ৮৮ ৯. ৩৮
সমসরিত :  ৭. ১৬ ৬. ৫৬ ১. ৫৪ ১৩. ৭২ ০. ৮৮ ৯. ৩৮

রিটিব্য:  উপস�সিসিত সববৃসতটি জিসব ( সিসস্টং অবসিটগশনি অ্যান্ড আো� সিিটক্লাো� স�টকায়্যা�টমটেি)  জ�গুটিশনি, ২০১৫–এ� জ�গুটিশন ৩৩ 
জমাতাটবক স্টক এক্সটেঞ্জিমূটে জপশ ক�া ৩০ জিটটেম্�, ২০২১ তাস�টি িমাতি ত্রেমাসিক ও েয় মাটি� সন�ীসষিত আসেটিক িিািটি� সবশে িসতয়াটন� 
িংসষিতিিা�। সন�ীসষিত আসেটিক িিািটি� পুট�া বয়ান স্টক এক্সটেঞ্জগুসি� ওটয়বিাইে  www.bseindia.com/   www.nseindia.com িে এই জকাম্পাসন� 
ওটয়বিাইটেও ( www.tatatinplate.com)  উপিব্ধ �টয়টে।

  আ� এন মূসতটি
োমটশেপু�  ম্যাটনসেং সিট�ক্ট�
১৫ নটভম্�, ২০২১  ( DIN: 06770611)

৩০ ডসভটেম্বর, 
২০২১ সমাতি 

ত্ত্রমারসক

৩০ িুন, 
২০২১ সমাতি 

ত্ত্রমারসক

৩০ ডসভটেম্বর, 
২০২০ সমাতি 

ত্ত্রমারসক

৩০ ডসভটেম্বর, 
২০২১ সমাতি 

েয় মাস

৩০ ডসভটেম্বর, 
২০২০ সমাতি 

েয় মাস

৩১ মাচকে, ২০২১ 
সমাতি বের
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