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VIVEAT SUSAN PINTO
Mumbai, 19February

C onsumer goods major Marico on
Friday said it has entered the
~4,000-crore instant noodles cat-

egory in India, launching a new line of
products under its Saffola brand.

The entry is the first significant step
by a key fast-moving consumer goods
(FMCG) company in six years since the
Maggi controversy broke, which saw the
governmentbriefly banning theproduct
in 2015 after a public outcry over excess
lead in samples.

Themove is significant since it signals
the growing importance of foods in
Marico’s overall strategy, sector experts
said. ItalsocomessixmonthsafterMarico
entered honey, a ~1,500-crore category
dominated byplayers such asDabur.

The instantnoodles category in India
has Nestlé’s Maggi with an estimated
market share of 60 per cent, while ITC’s
Sunfeast Yippee noodles is reported to
have a share of 22 per cent. CG Foods’
Wai Wai noodles is estimated to have a
share of around 9 per cent, industry
experts said.

In a conversation with Business
Standard, Marico’s Manging Director
(MD) and Chief Executive Officer (CEO)
SaugataGuptahad said that peoplewere

opting for trusted brands, which was
aiding the growth of Saffola and its
extensions.

“Edible oil, part of the Saffola portfo-

lio, has a strong base of consumers. New
areas such as honey and chawanprash
arealso takingoff. Inhoney, ourobjective
was to introduce a product that was
superior in terms of purity.We are confi-
dent that we should be able to garner
moremarket share, even as the category
expands. Honey should get into a ~100-
crore run rate by next year,” he had said.

Analysts say foods — led by Saffola,
which was less than ~200 crore in terms
of top line in the financial year 2019-20
(FY20) — should more than double to
around ~450-500 crore by FY22-23, driv-
enby someof theseboldbets thatMarico
ismaking.

Gupta admitted that the Covid-19
pandemic had aided the growth of pack-
aged foods in general, helping brands
such as Saffola log five quarters of dou-
ble-digit growth.

“Saffola has gained from the trend of
pantry loading and then in-home con-
sumption visible during the pandemic.
While the economy has unlocked, the
need for safety and hygiene remains.
Organised food players will benefit as a
result,” he said.

Apart from edible oils, honey and
noodles, Marico also has a presence in
the oats segment, covering nearly all
meal occasions including breakfast,
lunch and In-between snacking.

Instantnoodleswill be retailedon the
company’s direct-to-consumerplatform
Saffola Stores, apart from online plat-
forms such as Amazon, BigBasket,
Grofers, andFlipkart. It could be pushed
into offline stores in the future.

Afterhoney, Marico takes
a bite of instant noodles
TakesonNestlé, ITC;
firstbig launch
afterMaggicrisis

JYOTI MUKUL
NewDelhi, 19February

India’s largestmanufacturerof
industrial and medical gases,
INOX Air Products (INOXAP),
plans to invest ~2,000 crore to
build eight new air separation
units across the country. This
is the country’s largest green-
field investment plan in the
industrial gases sector.

The move follows a mani-
fold increase in demand for
medicaloxygenbecauseof the
Covid-19 pandemic, though
thecompanysays it isbanking
on the government’s push for
themanufacturingandinfras-
tructure sector.

With a combined capacity
to make more than 1,500
tonnes a day (TPD) of liquid
gases, the expansion will take
INOXAP’s liquidgasesproduc-
tionto4,800TPDby2024.The
investment would be funded
by a mix of debt and internal
cash accruals.

“The debt portion is yet to
be worked out but it could be
40percentof the investment,”
Siddharth Jain, director at
INOXAP, told Business
Standard. The new plants of
INOXAP, a 50:50 JV between
Inox Group and US-based Air
Products and Chemicals Inc,

will be strategically located in
proximity of high demand
areas inGujarat,Maharashtra,
TamilNadu,MadhyaPradesh,
UttarPradesh,AndhraPradesh
andWestBengal.

Theplantswillproduce liq-
uid oxygen, liquid nitrogen
and liquid argon and will be
commissioned during FY22-
24. The bulk availability of
industrial and medical gases
will ensure constant supplies
for theelectronicmanufactur-
ing, pharmaceutical sector,
besideshelping iron, steel and
automobile industries toramp
upproduction capacities.

The projects will generate

more than 1,000 direct and
indirectemploymentopportu-
nities in their respective
regions. “The eight plants
wouldbesetuponasequential
basis over the next 12 to 36
months,” said Jain.

Complementing the criti-
cal boost provided in the
Union Budget to the health
care sector, INOXAP’s expan-
sion would also augment its
liquid medical oxygen pro-
duction capacity by 50 per
cent, said the company.
DuringCovid-19, INOXAPhas
beencatering tomore than60
percentof themedicaloxygen
demand in the country.

INOXAirProducts
to invest~2,000cr
in industrialgases

SURAJEET DAS GUPTA
NewDelhi, 19February

Fancyhaving jalebiwithadash
of naturally brewed soy sauce
as a dessert? If that seems like
anunpalatable idea, justcheck
withHarryHakueiKosato, the
IndiadirectorofKikkoman,the
world’s largest soy sauce ma-
ker. Kosato saysmany chefs in
the country have lapped up
theirexperimentofcombining
a salty sauce with an Indian
sweet—havingalreadytried it
outwith ice-cream.

Kikkomanhasbigplans for
India.TheJapanesesoyasauce
firm, with revenue of about
$4.4 billion, has made an agg-
ressive entry into the country
througha fullyownedsubsidi-
ary,determinedtoreplicatethe
USmodel.Whenthe350-year-
old Kikkoman entered the US
in 1957, soy sauce didn’t quite
feature in the country’s culi-
nary scheme of things. Sixty
yearsdowntheline, ithadcha-
nged the consumerpalate. To-
day, Kikkoman sells soy sauce
worth over $500 million ann-
ually in theUS.

InIndia, thesoysaucemar-

ket is in its infancy,accounting
for merely ~46 crore per an-
num.Thesauce ismostlyused
forIndianChinesefare.ButKo-
sato isn’t daunted by this real-
ity. “We see India as a promi-
singemergingmarket,”hesays.
“Our target is that by 2030, we
will see ahighgrowthphase in
soysauceinIndia, too.Just like
in the US, we are building a
new market.” The strategy is
simple: Educating consumers
and chefs, and gradually cus-
tomising for the Indian palate.
For instance, Kikkoman plans
to launchsoy sauce inadarker
colour because Indians prefer
theirChinesefoodthatway. It’s
also looking to leverage India’s
love for chilies in its soy sauce
offerings. Also on the agenda
isaplantoeducatechefs todif-
ferentiate between Kikkoman
products and themany others
that have chemical add-ons.
Kosato says their products are
made with just four ingredi-
ents: Soy, wheat, salt and wat-
er. The firm is working with
brand ambassadors such as
chef VickyRatnani towhip up
Indianrecipeswithsoyasauce.

Fornow,Kikkoman is con-

centratingon threemarkets—
Delhi and the NCR, Mumbai
and Bengaluru. The focus is
on institutional sales—hotels
and restaurants, targeting
over a thousand outlets.
Queries are also coming in
fromcities likePune,Kolkata,
Hyderabad andNashik.

Kikkomanplansaforayinto
the retail market as well, with
its flagship 500 ml offering.

Kosato promises affordable
prices “in line with most imp-
orted brands, with an entry
price of ~235”, though he con-
cedes“it’smoreexpensivethan
the Indian-madeproducts”.

There are, however, no
immediate plans of setting set
up a manufacturing plant in
India. In the US, the company
did so after 16 years.

But thebigquestion is:Will
Indians get hooked on soya
saucethewayAmericanshave?

Sceptics say Kellogg’s suc-
ceeded inJapanbyconverting
thepopulation–over aperiod
of 20 years – to start consum-
ingcornflake forbreakfast.But
ithasn’tbeenas lucky in India.
That’s a likely reason why the
US firmhas tweaked its India
recipe by launching tradi-
tionalbreakfast, suchas ready-
to-eat upma and poha, which
is becoming quite popular.

Kosato admits that India,
with its diverse palates, is not
like theUS.But then, thecom-
pany's soy sauce, he adds, can
be used universally for any
kindofcuisine,andisassubtle
and refined as having a glass
ofwine.

Kikkomanplanstoturnthe
Indianpalatetosoysauce
World’slargestsoysaucemakerentersIndiathroughfully-ownedsubsidiary

PEERZADA ABRAR
Bengaluru, 19February

AmazonIndiasignedamem-
orandum of understanding
(MoU) with the Directorate
General Resettlement (DGR)
toprovideex-serviceperson-
nel with work opportunities
across itsgrowingoperations
network in India. With this
partnership, Amazon India
will continuetocreate fulfill-
ing alternative career oppor-
tunities for ex-service men
whohaveservedthecountry.

TheassociationwithDGR
will enable Amazon India to
mobilise the untapped pote-
ntial of veterans, giving it
accesstoagreatertalentpipe-
line. Theywill have access to
various work opportunities,
includingamixof individual
contributionandmanagerial
roles across Amazon’s fulfil-
ment centres, sort centres,
anddelivery stations. “We,at
Amazon, are consistently
workingtowardsstrengthen-
ing diversity, equity and
inclusivity in our workforce
where unique perspectives
arevaluedandhelpsusgrow,”
saidSwatiRustagi,HRdirec-
tor, Amazon India
Operations. “Our long-term
vision for inclusivity is to
developabalancedworkforce
andthisMoUisavital step in
thatdirection,”headded.

Amazon
India to hire
ex-service
personnel

The companywill set up eightmedical oxygenplants

SIZE OF INSTANT
NOODLES MARKET IN
INDIA: ~4,000 CRORE
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“Our target is that by 2030,
we will see a high growth
phase in soy sauce in India,
too. Just like in the US, we
are building a new
market”
HARRY HAKUEI KOSATO
Indiadirector, Kikkoman

NOTICE

NOTICE is hereby given for following:
1. Declaration of Dividend -

DSP Trustee Private Limited, the Trustee to DSP Mutual Fund (‘Fund’), has vide Resolution dated February 19, 2021, declared
dividend in the dividend option of below mentioned schemes of the Fund, the particulars of which are as under:

Record Date: February 25, 2021

Scheme(s)/Plans/Options Quantum of Dividend per
unit (Rs.)

Face Value per Unit
(Rs.)

NAV as on February 18,
2021 (Rs.)

DSP Global Allocation Fund – Regular
Plan – Dividend Option 0.830 10.000 16.6520

DSP Global Allocation Fund – Direct Plan
– Dividend Option 0.860 10.000 17.1334

DSP World Gold Fund– Regular Plan –
Dividend Option 1.420 10.000 14.2142

DSP World Gold Fund– Direct Plan –
Dividend Option 1.480 10.000 14.7696

Distribution of the above dividend is subject to the availability and adequacy of distributable surplus

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the Dividend Option under Regular and Direct plan of the aforesaid
schemes of the Fund would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.
Dividend will be paid to all those Unit Holders / Beneficial Owners, in the Dividend Option under Regular and Direct plan of the
aforesaid schemes of the Fund, whose names appear in the records of the Registrar and Transfer Agent, Computer Age Management
Services Limited / statement of Beneficiary Owners maintained by the Depositories as on the Record Date. The payout shall be
subject to tax deducted at source (TDS) as applicable.
Unit holders are advised to update any change of address / bank details, if any, with depository participant(s) in advance of the Record
Date.

2. Discontinuation of My Target Value Savings Account Facility
My Target Value Savings Account (‘Facility’) which was introduced under the schemes of DSP Mutual Fund (‘Fund’) on August 01,
2011 will be discontinued with effect from April 01, 2021 (‘effective date’).
In accordance with the above, the target value set in the folio for existing unitholders who has registered for the said facility with the
Fund will be removed from the folio and the folio would be a normal folio without any target value defined from the effective date.
All other provisions of the Scheme Information Document (SID) of all the schemes of the Fund shall remain unchanged.
Prior to making investments, investor(s)/Unit Holder(s) are requested to carefully read the relevant addenda, reflecting in
detail the consequent amendments and other important conditionalities to the SID, Key Information Memorandum (KIM)
and Combined KIM of the schemes of the Fund available at Investor Service Centres and also available on www.dspim.com.

Any queries/clarifications in this regard may be addressed to:
DSP Investment Managers Private Limited (“AMC”),

CIN: U74140MH1996PTC099483,
Investment Manager for DSP Mutual Fund,

Mafatlal Centre, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai 400 021
Tel. No.: 91-22 66578000, Fax No.: 91-22 66578181,

Toll Free No: 1800 200 4499, www.dspim.com
Investors/unit holders are requested to update their email address and mobile number with the AMC.

Place: Mumbai
Date: February 19, 2021

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Office of Dy.CE/Substation Design, C-1 Shakti Vihar, Tel : 0175-2301537,
Fax: 0175-2220143, e-mail : se-ss-design@pspcl.in, xenssds1@gmail.com

(O/o CE/TS,B-1, Shakti Vihar,Patiala)
Regd.office: PSEB Head office,The Mall Patiala-147001.

Corporate ldentity Number U40109PB2010SGC033813 : Website : www.pspcl.in

OPEN e-tender Notice
Online Tenders are invited for the supply of the following material as per Tender
Specification No 224/2021 of PSPCL:
Item Description Qty Enquiry Last date Last date Date &
No. No/Year. & time for & time for Time of

downloa- Bid Opening
ding of Sub- of Bids
tenders mission

1. FOR MANUFACTURING, 300 224/2O21 23.3.2021 24.3.2021 24.3.2021
TESTING AND DELIVERY OF KL 11.00 A.M. 11.00 A.M. 11.00
3OO KL NAPTHENIC BASE A.M.
TRANSFORMER OIL.

EMD Rs. 5,14,010/-
Minimum EMD Rs. 1,28,510/-
Detailed NIT and specification may be downloaded from PSPCL e-tendering website
http://eproc.Punjab.gov.in
The prospective bidders may contact customer care of above cited website in case of any
difficulty.
It is informed that in case tender process is not completed due to any reason, No
CORRIGENDUM will be published in newspapers. Details regarding corrigendum may be
seen on PSPCL e-tendering website http://eproc.punjab.gov.in

Dy. CE/Sub-Station Design
PSPCL, Patiala.

76155/12/107/2021/1636C 67/21
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আজকাললর প্রনতলবদি

করখেলাপিখের পিরুখধে এিার িখে নামল কলকাতা িরুসভা। িখকয়া কর আোখয় 
েপষিণ কলকাতার বিসরকাপর এক হাসিাতাখল অপভযান চালাল িুরসভা। বনাটিস 
বেওয়া হখয়খে। শুক্রিার গপিয়াহাট বরাখের ওই বিসরকাপর হাসিাতাখলর িাইখর 
নীল–সাো বনাটিস লাগাল িরু প্রশাসন। বনাটিখস িপরষ্ার, ১০ পেখনর মখ্যে িখকয়া 
সম্পপতি কর পমটিখয় পেখত িলা হখয়খে। পন্া্পরত সমখয়র মখ্যে িখকয়া কর জমা না 
পেখল আইপন িযেিস্া বনওয়ার কোও িলা হখয়খে। িরুসভা সূখরে জানা বগখে, ওই 
বিসরকাপর হাসিাতাখলর িখকয়া সম্পপতি কখরর িপরমাণ ৫ বকাটি ৬৮ লষি। ওখয়ভার 
পকিখম োি বেওয়া হখল টাকার অখকের িপরমাণ োিঁায় প্রায় ৩ বকাটি। 

এ প্রসখগে িরু আপ্কাপরকখের িক্তিযে, অপতমারী ও লকোউখন শহরিাসীর 
সুপিখ্র জনযে িরু কত্্িষি ওখয়ভার পকিম চালু কখরখেন। অখ্াির বেখক সময়সীমা 
িাপিখয় ২৮ বেব্রুয়াপর করা হখয়খে। সমখয়র মখ্যে না পেখল কিা িযেিস্া বনওয়ার 
পসধোন্ত বনন িরু কত্্িষি। বয সংেযেক আখিেন জমা িখিখে, তার মখ্যে বিপশর 
ভাগটাই িাপণপজযেক করোতা। অনযোনযে করোতার সংেযো তুলনামলূক কম। িহুিার প্রচার 
চালাখনা হখয়খে। িাপি িাপি পলেখলট পিপল করা হখয়খে। এর িরও পিরাট অখকের 
িখকয়া করোতারা ওখয়ভাখর নাম নপেভুক্ত করখেন না। িখকয়া আোখয় সময়সীমা 
িাপিখয় আরও একপ্রস্ বচষ্া করা হখছে। সময়সীমা িািাখনার িাশািাপশ কর রাজস্ব 
পিভাখগর আপ্কাপরকখেরও আরও বিপশ কখর মাখে ঝািঁাখত িলা হয়। পকন্তু এত 
সুপিখ্ বেওয়া সখ্বেও সম্পপতি কর যারঁা জমা করখেন না, তাখঁের পিরুখধে নপেভুপক্তর 
সময়সীমা বশষ হখলই আইপন িেখষিি করার পসধোন্ত বনওয়া হয়। বসইমখতাই 
কাজ শুরু হল। এই প্রেম সুে এিং বিনাপটিখত ১০০ শতাংশ োি বেওয়া হখয়খে। 
প্রেখম ৩১ পেখসম্বর আখিেন গ্রহখণর বশষ পেন রাো হয়। পেখসম্বখরর বশষ প্রাখন্ত 
বিৌঁখে প্রায় ১০০ বকাটি টাকা আোয় সম্ভি হয়। যা আখিেন জমা িখিখে, তার 
অেম্লূযে ্ রখল আনমুাপনক ৫০০–৫৫০ বকাটি টাকা ব�াকার কো িরু–বকাষাগাখর। 
আখিেখনর সংেযো েিু একটা আশানরুূি নয়। ৮ লখষির পকে ুবিপশ সম্পপতি করোতা 
রখয়খেন। আর প্রায় ৪ লষি করখেলাপি। অে্াৎ করোতাখের একটা িি অংশ এই 
পকিখমর িাইখর রখয় বগখেন। তাখঁের জনযেই এই উখেযোগ।

করখেলাপি! বনাটিস 
হাসিাতাখলর িাইখর

এমিই ফিাটিস নদলয়লে পুরসভা। েনব: কাকনল মুল�াপাধ্ায়

 ভাষা নদবস 
উপললষে মাে, 
মেনল অ্ান্ড 
ফমার–এ বাংলালদশ 
েুড ফেনটিভ্াল। 
নেললি ফলাপামুদ্া 
নমত্র, নসধু, ফকৌনশক 
ফ�ৌধুনর, রূপক 
সাহা। উৎসব �ললব 
২৫ ফেব্রুয়ানর 
পর্যন্ত। 
েনব:  আজকালফরেতা সুরষো ফমলায় মন্ত্রী সাধি পালন্ড। পাক্য সাক্যালস, শুরেবার। 

েনব:  দ্রীপক গুপ্ত

ICA- T4422(3)/2021

ICA- T4373(3)/2021

ICA-452(4)/2021

ফহড অনেস:  প্লট িং ৪, ফসক্টর–১০, দ্ারকা, িয়া নদনলি–১১০০৭৫
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স্াবর সম্পনতিসমূহ নবনরের জি্ ফসল ফিাটিস
ইএমনড ( বায়িা জমা)  এবং িনিপত্র দান�ললর ফশষ তানর� ও সময়:  ১২. ০৩. ২০২১, নবলকল ৪টা পর্যন্ত

নসনকউনরটাইলজশি অ্ান্ড নরকিস্টাকশি অে নেিানসিয়াল অ্ালসটস অ্ান্ড এিলোস্যলমন্ অে নসনকউনরটি ইন্ালরটি ( সারোলয়নস)  অ্াক্ট, ২০০২ [ িং ৫৪ / ২০০২]  অধ্রীলি এই ব্ালকের কালে 
বন্ধক রা�া স্াবর পনরসম্পদসমূহ নবনরে।

নসনকউনরটি ইন্ালরটি ( এিলোস্যলমন্)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৮( ৬) –এর সংস্ািসমূহ সহ পঠি্রীয় নসনকউনরটাইলজশি অ্ান্ড নরকিস্টাকশি অে নেিানসিয়াল অ্ালসটস অ্ান্ড এিলোস্যলমন্ 
অে নসনকউনরটি ইন্ালরটি অ্াক্ট, ২০০২–এর অধ্রীলি স্াবর পনরসম্পদসমূহ নবনরের জি্ ই–অকশি ফসল ফিাটিস।
এতদ্দারা জনসা্ারণ এিং পিখশষ কখর সংপলিষ্ ঋণগ্রহীতা( গণ)  ও জাপমনোর( গণ) –এর জ্াতাখে্ এই পিজ্পতি জাপর করা হখছে বয,  জাপমনযুক্ত ঋণোতার কাখে িন্ধক রাো/  চাজ্ করা পনখ্াক্ত 
পিিরণযুক্ত এিং  জাপমনযুক্ত ঋণোতার অনুখমাপেত অপেসার দ্ারা গেনমূলক/  িযেিহাপরক/  প্রতীকী েেল বনওয়া পন্পলপেত স্াির সম্পপতিগুপল সংপলিষ্ ঋণগ্রহীতা( গণ)  ও জাপমনোর( গণ) –এর কাে 
বেখক এই িযোকে/ জাপমনযুক্ত ঋণোতার িাওনা অে্াকে িুনরুধোখরর জনযে নীখচ বলো তাপরখে ‘ বযোখন আখে বসোখন’ , ‘ যা পকেু আখে তা’  এিং ‘ বযমন আখে বতমনভাখি’  পভপতিখত পিপক্র করা হখি। 
নীখচর বটপিখল প্রপতটি সম্পপতির পন্্াপরত সংরষিণ মূলযে ও িায়না জমা ( ইএমপে)  উখলেে করা হখয়খে।

স্াবর সম্পনতিগুনলর নববরণ [ এই সম্পনতিগুনল জানমিরুক্ত ঋণদাতার রঠিমূলক/ ব্বহানরক দ�লল রলয়লে] 

ব্ালচের িাম, ঋণগ্রহ্রীতারণ/ 
জানমিদাররলণর িাম ও ঠিকািা

সম্পনতিগুনলর নববরণ
এবং স্বত্ানধকার্রীর িাম

১)  দানব নবজ্ঞনপ্তর তানর�
২)  দ�ললর তানর�
৩)  দানব করা অি্যাকে

ক)  সংরষেণ মূল্
�)  ইএমনড
র)  নবড গুণক

১.  আসািলসাল ব্াচে ( ই–ওনবনস) , নজ টি ফরাড, মুররালসাল, আসািলসাল, 
ফজলা– বধ্যমাি–৭১৩৩০৩।
ঋণগ্রহ্রীতা:  ফমসাস্য অনিলকত আয়রি অ্ান্ড নমলির্ালস প্রাইলভট 
নলনমলটড
নডলরক্টররণ:  সদ্যার ফসাহি নসং এবং নসমরি নসং, শ্মশানকালী মপদিখরর 
কাখে, কুলটি কখলজ বমাি, কুলটি, বজলা– িপচিম ি্্মান, িপচিমিগে, 
পিন–৭১৩৩৪৩।
জানমিদাররণ: 
১)  সদ্যার ফসাহি নসং, পিতা– প্রয়াত িাহাদুর পসং, কখলজ বরাে, কুলটি 
জামগ্রাম, িপচিম ি্্মান, িপচিমিগে–৭১৩৩৪৩।
২)  শ্রী নসমরি নসং, পিতা– সে্ার বসাহন পসং, কখলজ বরাে, কুলটি 
জামগ্রাম, িপচিম ি্্মান, িপচিমিগে–৭১৩৩৪৩।
৩)  শ্রীমত্রী নিতুর ফকৌর, স্বামী– পসমরন পসং, কখলজ বরাে, কুলটি জামগ্রাম, 
িপচিম ি্্মান, িপচিমিগে–৭১৩৩৪৩।

ক)  শ্রী নসমরি নসং–এর স্বত্া্ীখন পনখ্াক্ত জপম ও বশখের অিপরহায্ 
সমগ্র িপরমাণ যার পস্পত ও পিিরণ:  বমৌজা– িুনুপর, বজ এল নং ২২, 
এল আর েপতয়ান নং ৫৬৪, এল আর প্লট নং ৮৯৮, িপরমাি– ৩৩ 
বেপসখমল, ২০১১ সাখলর েপলল নং ৫৬৭২ অনুযায়ী;  এিং বজ এল 
নং ২২, এল আর েপতয়ান নং ৪১৪, ২২, ১৮৩/ ১, ১৯৮/ ১, ২৮৬/ ১, 
৪৩৪/ ১, ৪৩৫/ ১, আর এস এিং এল আর প্লট নং ৮৯৬, িপরমাি– 
১৫ বেপসখমল, ২০১১ সাখলর েপলল নং ৭৭৮২ অনুযায়ী, কুলটি 
পমউপনপসিযোপলটির এলাকা্ীন। ফ�ৌহনদি:  উতির– অখশাক প্রসাখের 
সম্পপতি এিং অনযেখের োঁকা জপম ( প্লট নং ৮৯৯) ;  েপষিণ– অনযেখের 
োঁকা জপম এিং িুকুর ( প্লট নং ৮৯৫ ও ৮৯৭) ;  িূি্– ১৬ েুট চওিা 
িুনুপর গ্রাখমর রাস্া এিং অনযেখের িুকুর;  িপচিম– অনযেখের োঁকা 
জপম ( প্লট নং ৮৯৪) ।
দ�ললর ধরি:  রঠিমূলক;  দায় সম্পনক্যত নবশদ তি্ ( কর/  
পুরসভার ভাড়া/  রষেণালবষেলণর �র�/  অি্াি্ �াজ্য) – জািা ফিই।

১)  ০২. ১২. ২০১৯
২)  ১৪. ০২. ২০২০
৩)  ₹১,১৫,৫১,০০২. ৪০

( এক বকাটি িখনখরা 
লষি একান্ন হাজার 
দুই টাকা এিং 
চপলেশ িয়সা মারে) , 
৩০. ১১. ২০১৯ 
অনুযায়ী +  এর ওির 
০১. ১২. ২০১৯ বেখক 
উদ্ভূত সুে, আনুষপগেক 
েরচািাপত, মাশুল ও 
চাজ্ ইতযোপে।

ক)  ₹৩৭. ১০ লষে
�)  ₹৩. ৭১ লষে
র)  ₹ ১০,০০০/ –

২.  অন্ডাল ব্াচে ( ই–ওনবনস) , ভারত র্ালসর কালে, অন্ডাল, ফজলা– বধ্যমাি ( পঃবঃ) –
৭১৩৩২১।
ঋণগ্রহ্রীতা:  ফমসাস্য বাবা নবহার্রীিাি অ্ালগ্রা ফটক প্রাঃ নলঃ, গ্রাম ও বিাঃঅঃ– কলকল, 
োনা– গলপস, ি্্মান।
জানমিদাররণ: 
১)  সন্্রীপ নসংহ, পিতা– লক্ষীনারায়ণ পসংহ, গ্রাম ও বিাঃঅঃ– নুরখকানা, োনা– গলপস, 
ি্্মান–৭১৩১৪৪।
২)  অনময় কুমার ফদ, পিতা– প্রণি কুমার বে, গ্রাম ও বিাঃঅঃ– িনাজ, োনা– গলপস, 
ি্্মান–৭১৩১৪৪।
৩)  ফরালাম ফহালসি �াি, পিতা– সোই োন, গ্রাম ও বিাঃঅঃ– কলকল, োনা– গলপস, 
ি্্মান–৭১৩১৪৪।
৪)  সুধ্রীর শ্াম, পিতা– পিজয় শযোম, গ্রাম ও বিাঃঅঃ– িরাজ, োনা– গলপস, 
ি্্মান–৭১৩১৪৪।
৫)  ফশ� আকবর আনল, পিতা– প্রয়াত বশে সােখর আলম, গ্রাম– জাগুপলিািা, বিাঃঅঃ– 
িরাজ, োনা– গলপস, ি্্মান–৭১৩১৪৪।

২০১০ সাখলর েপলল নং  I –২০৬০ অনুযায়ী বাবা 
নবহার্রীিাি অ্ালগ্রা ফটক প্রাঃ নলঃ–এর স্বত্া্ীখন 
বমৌজা– কলকখল বজ এল নং–৮৬, প্লট নং–৬১০, 
৬১০/ ৮৩১, ৬১০/ ৮৩২, আর এস েপতয়ান 
নং–১৫০৮, ১৫৭০, ১৫৭১, এল আর েপতয়ান 
নং–১৮৮২ সংিপলত ২০০ শতক মাখির েযো্পরর 
জপম, কাোখমা, প্লযোন্ট অযোন্ড বমপশনাপরর অিপরহায্ 
সমগ্র িপরমাণ। ফ�ৌহনদি:  উতির– চণ্ীমাতা রাইস 
পমল;  েপষিণ– িরাজ বেখক অপভরামিুর যাওয়ার 
রাস্া;  িূি্– অিনী চযোটাপজ্ ও যমুনালাল রাখয়র 
ক্পষজপম এিং কাখয়পম জপম;  িপচিম– িরাজ বেখক 
অপভরামিুর বরাে।
দ�ললর ধরি:  ব্বহানরক;  দায় সম্পনক্যত নবশদ 
তি্ ( কর/  পুরসভার ভাড়া/  রষেণালবষেলণর �র�/  
অি্াি্ �াজ্য) – জািা ফিই।

১)  ০১. ১০. ২০১৫
২)  ২২. ১২. ২০১৫
৩)  ₹ ৬,১০,০৬,৯৩৫. ০০

( েয় বকাটি েশ লষি 
েয় হাজার ন’ বশা 
িঁয়পরেশ টাকা মারে) , 
৩০. ০৯. ২০১৫ 
অনুযায়ী +  উদ্ভূত 
সুে, আনুষপগেক েরচ, 
মাসুল ও চাজ্ ইতযোপে

ক)  ₹২৪৮. ০০ লষে
�)  ₹২৪. ৮০ লষে
র)  ₹ ৫০,০০০/ –

৩.  দুর্যাপুর ব্াচে ( ই–ওনবনস) , 
িা�ি ফরাড, ফবিান�নত, 
দুর্যাপুর– ৭১৩২১৩।
ঋণগ্রহ্রীতা:  ফমসাস্য মা লক্ষ্রী 
রাইস নমল, ্া িািািা, গুসকরা, 
ি্্মান– ৭১৩১২৮।
অংশ্রীদাররণ: 
১)  নমঃ অমলরশ মনণ লাহা, পিতা– 
প্রয়াত অমূলযেচরণ লাহা।
২)  নমঃ অলশষ লাহা, পিতা অমখরশ 
মপণ লাহা।
৩)  নমঃ অলক লাহা, পিতা–  
অমখরশ মপণ লাহা।
৪)  নমঃ অিুপ লাহা, পিতা–  
অমখরশ মপণ লাহা।
৫)  নমঃ অরূপ লাহা, পিতা–  
অমখরশ মপণ লাহা।
সকখলর পনিাস:  শযোমলাল বরাে, 
বিাঃঅঃ– রাজিাটি, োনা ও বজলা–  
ি্্মান, পিন– ৭১৩১০৪।

পনখ্াক্ত কারোনা জপম ও পিপ্ডংখয়র সমগ্র অপিখছেেযে অংশ, অিস্ান:  ১)  প্লট নং– ৩১৯৪, মাি– ০. ৮৮ 
একর, বমৌজা– আলুটিয়া, বজএল নং– ১০২, োনা–  আউশগ্রাম, বজলা–  ি্্মান, বরপজস্াে্ পিক্রয় েপলল 
নং:  ২৫৪২, ২৫৪৩, িষ্ ১৯৬৩, েপলল নং:  ২৮৪০/ ১৯৬৬ ও েপলল নং:  ৮০৫১/ ১৯৭৪ অনুযায়ী শ্রী 
অমলরশ মনণ লাহার নাখম সম্পপতি।  ২)  প্লট নং– ২৬১৭, মাি:  ০. ০৭ একর, বমৌজা–  আলুটিয়া, বজএল 
নং– ১০২, আর এস েপতয়ান নং– ২৪৫, োনা–  আউশগ্রাম, বজলা–  ি্্মান, বরপজস্াে্ পিক্রয় েপলল 
নং:  ২৪৫৪/ ১৯৬৩ এিং নং ৮০৫১/ ১৯৭৪ অনুযায়ী শ্রী অমলরশ মনণ লাহার নাখম সম্পপতি। ৩)  প্লট নং– 
৫০৯২, িপরমাি:  ০.০৪ একর, বমৌজা– েপরয়ািুর, োনা–  আউশগ্রাম, বজলা–  ি্্মান, বরপজস্াে্ পিক্রয় 
েপলল নং:  ৫৪৫১/ ১৯৭০, েপলল নং:  ৮০৫১/ ১৯৭৪ ও েপলল নং:  ৮০৫১/ ১৯৭৪ অনুযায়ী শ্রী অনিলমশ 
মনণ লাহার নাখম সম্পপতি। ৪)  প্লট নং– ২৬১৫, মাি:  ০.২৪ একর, বমৌজা– আলুটিয়া, বজএল নং– ১০২, 
োনা–  আউশগ্রাম, বজলা–  ি্্মান, বরপজস্াে্ োনেপলল নং:  ৪৪৭/ ১৯৮৫ অনুযায়ী শ্রী অমলরশ মনণ লাহার 
নাখম সম্পপতি। ৫)  প্লট নং:  ২৬১৪/ ৩৪৮৪, মাি:  ০.৩২ একর, বমৌজা– আলুটিয়া, বজএল নং– ১০২, 
োনা–  আউশগ্রাম, বজলা–  ি্্মান, েপলল নং:  ২৮২২/২০১৪ অনুযায়ী শ্রী অলশষ লাহা, অললাক লাহা, 
অিুপ লাহা, অরূপ লাহার নাখম সম্পপতি। ৬)  প্লট নং– ২৬১৭, মাি:  ০.১৩ একর, বমৌজা– আলুটিয়া, 
বজএল নং– ১০২, োনা– আউশগ্রাম, বজলা–  ি্্মান, বরপজস্াে্ েপলল নং:  ৭৮০৬/১৯৯৪ অনুযায়ী 
মা লক্ষী রাইস পমল–এর অংশীোরগণ:  অলশষ লাহা, অলক লাহা, অিুপ লাহা, অরূপ লাহার নাখম 
সম্পপতি। ফ�ৌহনদি:  উতির–  মাপলখকর িুকুর ( ৩১৯৩)  ও মাপলখকর ক্পষজপম ( ২৬১২, ২৬১৩, ২৬১৪) ;  
েপষিণ–  গুসকরা মানকর বরাে এিং িুরসভার রাস্া;  িূি্–  সুনীল িখদিযোিা্যোখয়র বোতলা পিপ্ডং, প্লট 
নং– ৫০৯২, অখনযের ক্পষ জপম;  িপচিম–  সুেল কয়াখলর একতলা পিপ্ডং ও পি িযোনাপজ্র োঁকা জপম ( প্লট 
নং ২৬১৭)।
দ�ললর ধরি:  রঠিমূলক;  দায় সম্পনক্যত নবশদ তি্ ( কর/  পুরসভার ভাড়া/  রষেণালবষেলণর �র�/  
অি্াি্ �াজ্য) – জািা ফিই।

১)  ২৮.  ০৮.  ২০১৮
২)  ১৩. ১১.  ২০১৮
৩)  ₹ ৪,০৫,৭২,০৩৯. ০০

(চার বকাটি িাঁচ 
লষি িাহাতির হাজার 
উনচপলেশ টাকা মারে), 
৩০. ০৬.২০ ১৮ 
অনুযায়ী +  
০১.০৭. ২০১৮ বেখক 
আোখয়র তাপরে িয্ন্ত 
উদ্ভূত সুে, আনুষপগেক 
েরচ, মাশুল ও চাজ্ 
ইতযোপে। 

ক) ₹ ৫৩০. ৩৪ লষে
�) ₹ ৫৩. ০৪ লষে
র) ₹ ৫০,০০০/ –

৪.  দুর্যাপুর ব্াচে ( ই–ওনবনস) , িা�ি ফরাড, ফবিান�নত, দুর্যাপুর–৭১৩২১৩।
ঋণগ্রহ্রীতা:  ফমসাস্য মাতনগি নটিলস প্রাইলভট নলনমলটড
নডলরক্টররণ:  শ্রী নদল্রীপ �াওলা ও শ্রী অমরনজৎ �াওলা, প্লট নং ১, 
রতুপরয়া অগেেিুর ইন্ডাপ্রিয়াল এপরয়া, দুগ্ািুর–৭১৩২১৫।
জানমিদাররণ: 
১)  শ্রী অমরনজৎ �াওলা, পিতা– শ্রী বমাহন চাওলা; 
২)  শ্রী নদল্রীপ �াওলা, পিতা– শ্রী বমাহন চাওলা; 
৩)  নমলসস নবি্রীতা �াওলা, স্বামী– শ্রী অমরপজৎ চাওলা; 
৪)  নমলসস স্বপ্া �াওলা, স্বামী– শ্রী পেলীি চাওলা; 
৫)  নমলসস মায়ালদব্রী �াওলা, স্বামী– শ্রী বমাহন চাওলা, এপস–২৬, 
অিনীন্দ্র িীপে, পসটি বসন্টার, দুগ্ািুর–৭১৩২১৬।
৬)  অ্ানভলক্স এক্সলপাট্যস প্রাঃ নলঃ, ৫, নের কুণ্ু বরাে, ফ্যোট ২পি, ত্তীয় 
তল, কলকাতা–৭০০০২৬।

ফমসাস্য মাতনগি নটিলস প্রাইলভট নলনমলটড–এর স্বত্া্ীখন পনখ্াক্ত 
েযো্পর জপম, কাোখমা, প্লযোন্ট অযোন্ড বমপশনাপরসমূহ অিপরহায্ সমগ্র 
িপরমাণ যার পস্পত ও পিিরণ:  বমৌজা– রতুপরয়া, বজ এল নং ৯০, পস 
এস প্লট নং ১০২৪ ( অংশ) , ১০২৫ ( অংশ) , ১০২৬ ( অংশ) , ১০২৭ 
( অংশ) , ১০২৮ ( অংশ) , ১০২৯ ( অংশ) , ১০৩০ ( অংশ) , ১০৩১ 
( অংশ) , ১০৩২ ( অংশ) , ১০৩২ ( অংশ) , ১০৩৩ ( অংশ) , ১০৩৬ 
( অংশ) , ১০৩৭ ( অংশ) , েপতয়ান নং ১০৭ ও ৭০, প্লট নং ১, রতুপরয়া 
অগেেিুর ইন্ডাপ্রিয়াল এপরয়া, িপরমাি– ১. ৩৭ একর, ২০০৭ সাখলর 
েপলল নং ৬৬২৪ অনুযায়ী। ফ�ৌহনদি:  উতির– বমসাস্ উনতগগন 
এখজপসি প্রাইখভট পলপমখটে–এর েযো্পর পিপ্ডং;  েপষিণ– ১০০ 
েুট চওিা হাখনমযোন সরপণ;  িূি্– ৮০ েুট চওিা ইন্ডাপ্রিয়াল বরাে;  
িপচিম– সরকাপর ইন্ডাপ্রিয়াল জপম/ বরেন।
দ�ললর ধরি:  রঠিমূলক;  দায় সম্পনক্যত নবশদ তি্ ( কর/  
পুরসভার ভাড়া/  রষেণালবষেলণর �র�/  অি্াি্ �াজ্য) – জািা ফিই।

১)  ০১. ১১. ২০১৯
২)  ০৪. ০১. ২০২০
৩)  ₹৪,১৮,৬২,৪৫১. ৪৫

(চার বকাটি আোখরা 
লষি িাষট্টি হাজার 
চারখশা একান্ন টাকা 
এিং িঁয়তাপলেশ িয়সা 
মারে) , ৩১. ১০. ২০১৯ 
অনুযায়ী +  উদ্ভূত 
সুে, আনুষপগেক েরচ, 
মাসুল ও চাজ্ ইতযোপে 
(০১. ১১. ২০১৯  বেখক 
িপরখশাখ্র তাপরে 
িয্ন্ত) 

ক)  ₹২৬০. ০০ লষে
�)  ₹২৬. ০০ লষে
র)  ₹ ৫০,০০০/ –

৫.  পািারড় ব্াচে ( ই–ওনবনস) , নজ টি 
ফরাড, পািারড়, ফজলা– বধ্যমাি ( পঃবঃ) –
৭১৩১৪৮।
ঋণগ্রহ্রীতা:  ফমসাস্য রাধা দালমাদর রাইস 
নমল, রা্া বগাপিদি িলেী, বিাঃঅঃ– নূতনগঞ্জ, 
বজলা– ি্্মান, পিন–৭১৩১০২।
পাট্যিাররণ: 
১)  শ্রীমত্রী সুধা �ন্, স্বামী– শ্রী ভূিপত বমাহন 
চদি;
২)  শ্রীমত্রী রাজলক্ষ্রী �ন্, স্বামী– শ্রী তািস 
চদি; 
৩)  শ্রী তাপস �ন্, পিতা– শ্রী ভূিপত বমাহন 
চদি; 
৪)  শ্রীমত্রী পনল �ন্, স্বামী– শ্রী তিন চদি; 
৫)  শ্রী সুরনজৎ নবশ্াস, পিতা– শ্রী সুশীল 
পিশ্াস; 
সকখলই এই োখম্র িাট্নার এিং সকখলর 
পনিাস:  রা্া বগাপিদি িলেী, রাজগঞ্জ, 
বিাঃঅঃ– নূতনগঞ্জ, োনা– ি্্মান সের, 
বজলা– ি্্মান।

সম্পনতি িং ১:  ২০১৪ সাখলর েপলল নং I –০৩৪৯৪ অনুযায়ী ফমসাস্য রাধা দালমাদর রাইস নমল–
এর স্বত্া্ীখন এই রাইস পমখলর যািতীয় প্লযোন্ট অযোন্ড বমপশনাপর এিং পিপি্ স্ায়ী িপরসম্পেসমূহ 
সখমত পনখ্াক্ত েযো্পরর জপম ও কাোখমাসমূহ যার পস্পত ও পিিরণ:  বজলা– ি্্মান, োনা– 
মখন্তশ্র, মামুেিুর–১ গ্রাম িঞ্াখয়ত, বমৌজা– রায়গাম, বজ এল নং ৯৩, েপতয়ান নং ৩২৭৭, 
প্লট নং ৩২২০, িপরমাি– ৪০ শতক;  প্লট নং ৩২২১, িপরমাি– ১২৪ শতক;  বমৌজা– পমগ্াহার, 
বজ এল নং ৮৯, েপতয়ান নং ৬৯০, প্লট নং ১১৮, িপরমাি– ৭ শতক;  প্লট নং ১১৯, িপরমাি– ২ 
শতক;  প্লট নং ১২২, িপরমাি– ৩ শতক;  প্লট নং ১২৪, িপরমাি– ৮ শতক;  বমাট এপরয়া– ১৮৪ 
শতক। ফ�ৌহনদি:  উতির– অখনযের ক্পষজপম;  েপষিণ– অখনযের ক্পষজপম এিং ি্্মান–নিদ্ীি বরাে;  
িূি্– অখনযের ক্পষজপম;  িপচিম– অখনযের ক্পষজপম।
তৎসহ উক্ত রাইস পমখলর যািতীয় প্লযোন্ট অযোন্ড বমপশনাপর এিং পিপি্ স্ায়ী িপরসম্পে।
দ�ললর ধরি:  ব্বহানরক;  দায় সম্পনক্যত নবশদ তি্ ( কর/  পুরসভার ভাড়া/  রষেণালবষেলণর 
�র�/  অি্াি্ �াজ্য) – জািা ফিই।
সম্পনতি িং ২:  েপলল নং ৫১৮১/ ২০১৩ এিং ৫৩৩৫/ ২০১৩ অনুযায়ী িপল চদি–এর স্বত্া্ীখন 
পনখ্াক্ত আিাপসক জপম ও পিপ্ডং যার পস্পত ও পিিরণ:  বমৌজা– ি্্মান, োনা ও বজলা– 
ি্্মান, বজ এল নং ৩০, আর এস েপতয়ান নং ৫৭৪১, এল আর েপতয়ান নং ৩১৭৬, প্লট নং 
৭১৭/ ১২৫২, বহাপ্ডং নং ১৩৫, ওয়াে্ নং ২৫, জপমর িপরমাি– ৪. ০০ কাো। ফ�ৌহনদি:  উতির– 
অজয় মজুমোখরর পিপ্ডং;  েপষিণ– রাজগঞ্জ বরাে;  িূি্– ১২ েুট চওিা রাস্া;  িপচিম– প্রেীি 
োখসর পিপ্ডং।
দ�ললর ধরি:  ব্বহানরক;  দায় সম্পনক্যত নবশদ তি্ ( কর/  পুরসভার ভাড়া/  রষেণালবষেলণর 
�র�/  অি্াি্ �াজ্য) – জািা ফিই।

১)  ০১. ১০. ২০১৫
২)  ১৪. ০১. ২০১৬
৩)  ₹৭,৬৪,১৯,৯৯১. ০০

(সাত বকাটি বচৌঁষট্টি 
লষি উপনশ হাজার 
ন’ বশা একানব্বই টাকা 
মারে) , ৩০. ০৯. ২০১৫ 
অনুযায়ী +  উদ্ভূত 
সুে, আনুষপগেক েরচ, 
মাসুল ও চাজ্ ইতযোপে 

সম্পনতি িং ১
ক)  ₹২৭৪. ১৫ লষে
�)  ₹২৭. ৪২ লষে
র)  ₹ ৫০,০০০/ –

সম্পনতি িং ২
ক)  ₹ ৩০. ১০ লষে
�)  ₹ ৩. ০১ লষে
র)  ₹ ১০,০০০/ –

৬.  িা�ি ফরাড ব্াচে, নসটি ফসন্ার, 
দুর্যাপুর–৭১৩২১৬।
ঋণগ্রহ্রীতা:  নমঃ িঈম �াি, পিতা– 
একিালউপদিন োন এবং নমলসস হানসিা 
ফবরম, স্বামী– মইনুপদিন োন, ফ্যোট নং পি–৩, 
চতুে্ তল, নীল অযোিাট্খমন্ট, রামক্ষ্ণিলেী, 
বিনাপচপত, দুগ্ািুর–৭১৩২১৩।

পনখ্াখক্তর অিপরহায্ সমগ্র িপরমাণ যার পস্পত ও পিিরণ:  ফ্যোট নং পি–৩, চতুে্ 
তল, এটি ‘ নীল অযোিাট্খমন্ট’  নামক একটি চারতলা পিপ্ডংখয়র চতুে্ তখল অিপস্ত, 
রামক্ষ্ণিলেী, বিনাপচপত, িপরমাি– ১০৫০ িগ্েুট, আর এস প্লট নং ১৫৫৩, এল 
আর প্লট নং ২২১৮, েপতয়ান নং– আর এস ২২৭, এল আর ১০২১৮, ১০২১৯, 
১০২২০, ১০২২১, বজ এল নং ৬৮, বমৌজা– পভপরপগে, োনা– দুগ্ািুর, িপচিম ি্্মান। 
২০১৭ সাখলর েপলল নং ০২০৬০৪৭১০ অনুযায়ী সম্পপতির স্বত্াপ্কারী িঈম �াি 
এবং হানসিা ফবরম। ফ�ৌহনদি:  উতির– অখনযের ফ্যোট;  েপষিণ– ১৬ েুট চওিা রাস্া;  
িূি্– কমন িযোখসজ;  িপচিম– হাই বরেন।
দ�ললর ধরি:  রঠিমূলক;  দায় সম্পনক্যত নবশদ তি্ ( কর/  পুরসভার ভাড়া/  
রষেণালবষেলণর �র�/  অি্াি্ �াজ্য) – জািা ফিই।

১)  ০১. ০১. ২০১৯
২)  ০২. ০৩. ২০১৯
৩)  ₹২৬,৩০,৯০৭. ২৪

( োপব্বশ লষি পতপরশ হাজার ন’ বশা 
সাত টাকা এিং চপব্বশ িয়সা মারে) , 
৩১. ১২. ২০১৮ অনুযায়ী +  উদ্ভূত 
সুে, আনুষপগেক েরচ, মাসুল ও 
চাজ্ ইতযোপে (০১. ০১. ২০১৯  বেখক 
িপরখশাখ্র তাপরে িয্ন্ত) 

ক)  ₹২৬. ৬৯ লষে
�)  ₹২. ৬৭ লষে
র)  ₹ ১০,০০০/ –

শত্য ও নিয়মাবনল
এই পিপক্র পসপকউপরটি ইন্টাখরস্ ( এনখোস্খমন্ট)  রুলস, ২০০২–বত পন্্াপরত শত্ ও পনয়মািপলর িাশািাপশ পন্পলপেত শত্সাখিষি হখি: 
১.  সম্পপতিগুপল ‘ ফর�ালি আলে ফস�ালি’ , ‘ রা নকে ুআলে তা’  এবং ‘ ফরভালব আলে ফসভালব’  পভপতিখত পিপক্র করা হখছে।
২.  ওিখরর তেপসখল জাপমনযুক্ত িপরসম্পেগুপলর পিিরণ অনুখমাপেত অপেসাখরর সি্খসরা জ্ান ও তেযোনুসাখর িপণ্ত হখয়খে। তখি এই ব�াষণািখরে বকানও প্রকার ত্রুটি, ভুল পিি্পত িা অনুখলেখের 

জনযে অনুখমাপেত অপেসার জিািপেপহ করখত োয়িধে োকখিন না।
৩.  এই পিপক্র ১৬. ০৩. ২০২১ তানর� ফবলা ১১টা ফিলক নবলকল ৪টার মখ্যে https://www.mstcecommerce.com  ওখয়িসাইখট বেওয়া ই–অকশন প্লযোটেখম্ পন্স্বাষিরকারী দ্ারা 

আখয়াপজত হখি।
৪.  পিপক্রর পিশে শত্ ও পনয়মািপলর জনযে অনগু্রহ কখর www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app  এবং www.pnbindia.co . in  বেেনু।

নসনকউনরটি ইন্ালরটি  এিলোস্যলমন্ অ্ালমন্ডলমন্ রুলস, ২০০২–এর রুল ৯( ১)  অধ্রীলি ১৫ নদলির নবনধবদ্ধ নবরেয় নবজ্ঞনপ্ত

তানর�:  ২০. ০২. ২০২১ মলিারঞ্জি শতপি্রী, অ্ানসটি্ান্ ফজিালরল ম্ালিজার
স্াি:  দুর্যাপুর অিুলমানদত অনেসার, পাঞ্জাব ি্াশিাল ব্াকে

নবরেয় নবজ্ঞনপ্ত
নবশাল ই–নিলাম

তানর�:  ১৬. ০৩. ২০২১

সারোলয়নস অ্াক্ট, ২০০২–এর রুল ৮( ৬)  অধ্রীলি নবনধবদ্ধ ফসল ফিাটিস     

 নডআইনস ইনন্ডয়া নলনমলটড
CIN:L24223WB1947PLC015202

 বরপজঃ অপেস:  ট্াসিখিাট্ পেখিা বরাে, কলকাতা–  ৭০০০৮৮
বোন নং:  ৯১– ০৩৩– ২৪৪৯৬৫৯১– ৯৫, েযোক্স নং:  ৯১৩৩ ২৪৪৮৯০৩৯
 ইখমল:  investors@dic.co.in , ওখয়িসাইট:  www.dicindialtd.co  

৭৩তম বানষ্যক সাধারণ সভা, বই বন্ধ 
এবং িনিভুনক্ত তানর� সম্পনক্যত নবজ্ঞনপ্ত

পে বকাম্পাপনজ অযো্, ২০১৩– এর প্রখযাজযে ্ারাসমূহ সখগে িঠিতিযে সাকু্লার নং–  
০২/ ২০২১, তাপরে–  ১৩ জানুয়াপর, ২০২১, সাকু্লার নং–  ২০/ ২০২০, তাপরে–  ৫ বম, 
২০২০, সাকু্লার নং–  ১৭/ ২০২০, তাপরে–  ১৩ এপপ্রল, ২০২০ এিং সাকু্লার নং–  
১৪/ ২০২০, তাপরে–  ৮ এপপ্রল, ২০২০ অনুযায়ী পিজ্পতি প্রোন করা হখছে বয, ৭৩তম িাপষ্ক 
সা্ারণ সভা শুক্রিার ১৯ মাচ্ ২০২১ সকাল ১১. ০০টায় নভনডও কিোলরনসিং বা অি্ 
অনডও নভসুয়্াল মাধ্লম অনুষ্াখনর আহ্ান করা হখয়খে। পেপভখেন্ড এিং ই– বভাটিং– সহ 
পরখমাট ই– বভাটিং– এর জনযে নপেভুক্ত তাপরে–  শুক্রিার, ১২ মাচ্, ২০১১।
বকাম্পাপনর সেসযেগখণর োতা ও বশয়ার হস্ান্তর োতা শপনিার ১৩ মাচ্, ২০২১ বেখক 
শুক্রিার ১৯ মাচ্, ২০২১ ( উভয়পেন– সহ)  িন্ধ োকখি।
 ৭৩তম িাপষ্ক সা্ারণ সভা আহ্ায়ক পিজ্পতি বকাম্পাপনর ওখয়িসাইট www.
dicindialtd.co  এিং স্ক এক্সখচঞ্জ সমূখহর ওখয়িসাইট বযোখন বকাম্পাপনর বশয়ার 
নপেভুক্ত রখয়খে– বত িাওয়া যাখি।
িাস্পিক আকাখর বশয়ার ্খর রাো সেসযেগণ িা যারা তাখের ই– বমল ঠিকানা বকাম্পাপনখত 
নপেভুক্ত কখরনপন তা তারা নপেভুক্ত করখত িারখিন বমম্বারস আিখেশন েম্ আখিেন 
ক্রখম ই– বমল মা্যেখম rta@cbmsl.com   এবং investors@dic.co.in   উিখরাক্ত 
ই– বমল– বত বমম্বারস আিখেশন েম্ সম্পূণ্ কখর ও স্বাষির কখর জমা করখিন।
সেসযেগণ, ইখলক্ট্রপনক পলিয়াপরং সাপভ্খসস ( ই পস এস)  মা্যেখম সরাসপর তাখের িযোকে 
অযোকাউখন্ট পেপভখেন্ড গ্রহখণর জনযে, তাখের পেখিাপজটপর/ পেখিাপজটপর িাটি্পসখিন্ট– এর 
কাখে তাখের িযোকে অযোকাউন্ট পিিরণী আিখেট করখত িাখরন। যপে বকানও সেসযে ই 
পস এস মা্যেখম পেপভখেন্ট গ্রহখণ তাখের পিিরণী আিখেট করখত অসমে্ হন বস বষিখরে 
তাখের পেপভখেন্ড ওয়ারান্ট/ বচক োক মা্যেখম বপ্ররণ করা হখি।
িাস্পিক আকাখর বকাম্পাপনর বশয়ার ্খর রাো সেসযেগণ পরখমাট ই– বভাটিং িা ই– বভাটিং 
মা্যেখম সভায় বভাট প্রোন করখত িারখিন যার জনযে লগইন করখত হখি www.evoting.
nsdl.com – বত এিং ইখভন নম্বর প্রোন কখর বকাম্পাপনখত নপেভুক্ত বোপলও নম্বর প্রোন 
করখত হখি। যো যপে ইখভন ১০১৪৫৬ এিং বোপলও নম্বর ০০১* * *  হয় তাহখল ইউজার 
আইপে ১০১৪৫৬০০১* * *  পে আই পস ইপন্ডয়া পলপমখটখের ইখভন নম্বর ১১৫৭৫৭
ই– বভাটিং িধেপতর জনযে সেসযেগণখক এ পজ এম পিজ্পতির পনখে্শািপল বেেখত অনুখরা্ 
করা হখছে িা এন এস পে এল– এর ওখয়িসাইট https://www.evoting.nsdl.com  
 বেেখত িলা হখছে। যপে প্রশ্ন োখক বমল করুন evoting@nsdl.co.in – বত। সেসযেগণ 
পরিখকাখয়ন্টপল আকিে বকাখচিনস ( এে এ পকউস)  বেেখত িাখরন এিং বশয়ার বহা্ডারগখণর 
ই– বভাটিং ইউজারমযোনুয়াল বেেখত িাখরন যা িাওয়া যাখি উক্ত  ওখয়িসাইখটর োউনখলাে 
বসকশখন। বকানও প্রশ্ন িা ই– বভাটিং সম্পখক্র জনযে বকাম্পাপনর সখগে বযাগাখযাগ করখত 
িাখরন raghav.shukla@dic.co.in – বত িা শ্রী সুপজত বসনগুতি, কমপ্লাখয়সি অপেসার 
পসপি মযোখনজখমন্ট সাপভ্খসস ( প্রাঃ)  পলঃ, পি– ২২ িখন্ডল বরাে কলকাতা– ৭০০০১৯, বোন–  
০৩৩– ৪০১১৬৭০০;  ই– বমল:  senguptask@cbmsl.com ।

 বিাখে্র আখেশানুসাখর
 পে আই পস ইপন্ডয়া পলপমখটখের িখষি
 স্বাঃ/ – 
স্ান:  নয়ো  রাঘব শুক্া
তাপরে:  ১৮. ০২. ২০২১   কলপ্যা নজ এম–  নলরাল অ্ান্ড ফকাম্পানি ফসলরেটানর


