Ref No.: EIL/SEC/2021-22/32
7th August 2021
The Secretary
The Calcutta Stock Exchange Limited
7 Lyons Range
Kolkata - 700 001
CSE Scrip Code: 15060 & 10015060
The Secretary
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot no. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051
NSE Symbol: EXIDEIND

The Secretary
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai - 400 001
BSE Scrip Code: 500086
-

Dear Sir/Madam,
Sub: Submission of copies of Newspaper advertisement pursuant to Regulation 47 of the
SEBI (LODR) Regulation, 2015.
Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of Newspaper notice published by
the Company in newspapers viz.,“Business Standard “ (English) and “Aajkaal” (Bengali) dated
7th August, 2021 with regard to dispatch of Annual Report for financial year 2020-21 and EVoting details for the Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on
Tuesday, 31st August, 2021.
The same is also available on the website of the Company at www.exideindustries.com
The same is for your information and kind records.
Thanking you.
Yours faithfully,
For Exide Industries Limited
JITENDRA KUMAR
MOHAN LAL

Digitally signed by JITENDRA KUMAR
MOHAN LAL
Date: 2021.08.07 17:29:47 +05'30'

Jitendra Kumar
Company Secretary and
President - Legal & Corporate Affairs
ACS No. 11159
Encl: As stated above
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^^,deq'r vk/kkj ¼vkWQj½ ij nhun;ky uxj
Xokfy;j esa Ldwy Hkw[k.M [kjhnus dk
Lof.kZe volj**

lEifRr dk fooj.k
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°Ú…ÏÆ˙ ∫…‰±…

vkWuykbu vkWQj
fnukad 17-08-2021
rd vkeaf=kr

LkEifRr dk
/kjksgj jkf'k
vkosnu 'kqYd
vilsV ewY;
¼#- djksM+ esa½
¼#- yk[k esa½
¼#i;s½
{ks=k ¼o-eh-½
1- Ldwy Hkw[k.M G 07
3341-565
2]00]50]000@&
30]07]500@&
1770@&
2- Ldwy Hkw[k.M F 02
2359-34
1]41]54]000@&
21]23]100@&
1770@&
3- Ldwy Hkw[k.M E 14
4224-00
2]16]35]000@&
32]45]250@&
1770@&
4- Ldwy Hkw[k.M C 08
3737-00
3]14]03]000@&
47]10]450@&
1770@&
5- Ldwy Hkw[k.M B 02
4389-00
3]66]34]000@&
54]95]100@&
1770@&
uks V %& lEifRr dk foØ; ;FkkfLFkfr esa fd;k tkosxkA foLr`r tkudkjh Website : www.mphousing.in/
www.mponline.gov.in ij miyC/kA
 vkosnu ,oa /kjksgj jkf'k tek djus dh va f re frfFk 25-08-2021
 vkWQj BID Mkyus dh vafre frfFk 27-08-2021 'kke 5%00 cts rdA
 vkW Q j 31-08-2021 dks nks i gj 12%00 cts vkWuykbu [kksyk tkosxkA
 vkWQj izLrqr djus ls iwoZ laifRr dk voyksdu dj ysaA
 Lo;a ds dkj.kksa ls vkWQj fujLr dj jkf'k okfil ekaxus ij /kjksgj jkf'k dk 50 izfr'kr dVkS=kk dj 'ks"k jkf'k okfil
dh tkosxhA 'kklu@e.My }kjk fu/kkZfjr vU; dj] 'kqYd] izHkkj ,oa yhtjsaV bR;kfn i`Fkd ls ns; gksaxsA
lEidZ lw=k %& ¼1½ Qjhn [kku ¼laink vf/kdkjh½ eks- 98274&41082] ¼2½ dkS'kysUnz prqosZnh ¼lgk;d ;a=kh½
eks- 94069&12127] ¼3½ vorkj flag dq'kokg] lEink izca/kd] eks- 99812&02571
e-iz- ek/;e@101560@2021

রাজ্য

টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

শ্রী জ্ঞান�োদয়া ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড
রেজি.অফিস :১৮ নেতাজি সুভাষ র�োড, কলকাতা–৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ
ফ�োন নং :৮৭৫০০৫৬০২৫, ই–মেল আইডি:csrocmca@gmail.com
CIN NO : L65993WB1980PLC03290

দি ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ সেকশন ১১০ সঙ্গে পঠিতব্য দি ক�োম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড
অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)রুলস ২০১৪, রুল ২২ অনুযায়ী ক�োম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার সমূহ ক্যালকাটা
স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড থেকে ডিলিস্টিং–এর জন্য, যা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড অফ
ইন্ডিয়া (ডিলিস্টিং অফ ইক্যুইটি শেয়ারস)রেগুলেশন ২০০৯ অনুযায়ী শেয়ার হ�োল্ডারগণের সম্পত্তি
চাওয়া হয়েছিল প�োস্টাল ব্যালট মাধ্যমে (ব্যবহারিক ও বৈদ্যুতিন উভয় মাধ্যমেই)। ওই উল্লেখ করা
হয়েছিল ২৪.০৬.২০২১ তারিখের প�োস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি সঙ্গে পঠিতব্য বিশেষ রিজ�োলিউশন এবং
ব্যাখ্যামূলক বিবরণী।
শ্রীমতী ইন্দিরা ল�োহিয়া, ক�োম্পানির পূর্ণ সময়ের ডিরেক্টর প�োস্টাল ব্যালট পদ্ধতির ফলাফল ঘ�োষণা
করেছেন স্ক্রুটিনাইজার শ্রীমতী জিনু জৈন–এর ০৫ আগস্ট ২০২১ তারিখের রিপ�োর্টের ভিত্তিতে।
ব্যবহারিক ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে গৃহীত প�োস্টাল ব্যালটে বিশদ এবং ফলাফল নিম্নে:
ক্রম
বিবরণ
শেয়ার সংখ্যা		
সাধারণ	ম�োট
নং		প্রোম�োটার
ক	সম্পত্তিসূচক প�োস্টাল ব্যালট ব্যবহারিক
শূন্য	
৪৪২৫০
৪৪২৫০
খ	সম্মতিসূচক প�োস্টাল ব্যালট বৈদ্যুতিন
৫৫৫৫০
১২৯৯৩০
১৮৫৪৮০
ক+খ	ম�োট সম্মতিসূচক প�োস্টাল ব্যালট
	ব্যবহারিক ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে	
৫৫৫৫০
১৭৪১৮০
২২৯৭৩০
অসম্মতিসূচক প�োস্টাল ব্যালট–ব্যবহারিক
শূন্য	
শূন্য	
শূন্য
গ
ঘ
অসম্মতিসূচক প�োস্টাল ব্যালট–বৈদ্যুতিন
শূন্য	
শূন্য	
শূন্য
গ+ঘ	ম�োট অসম্মতিসূচক প�োস্টাল ব্যালট
	ব্যবহারিক ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে	
শূন্য	
শূন্য	
শূন্য
দ্রষ্টব্য: সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্চ ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া (ডিলিস্টিং অফ ইক্যুইটি শেয়ারস)রেগুলেশনস
২০০৯ অনুযায়ী ‘সাধারণ শেয়ার হ�োল্ডারগণ’এবং ‘প্রোম�োটার শেয়ার হ�োল্ডারগণ’একই অর্থবহ।
২৪ জুন ২০২১ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত বিশেষ রিজ�োলিউশন ভ�োটাধিক্যে গৃহীত
	পরিচালন পর্ষদের আদেশানুযায়ী
শ্রী জ্ঞান�োদয়া ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের পক্ষে
	স্বাঃ/–
তারিখ :৫ আগস্ট, ২০২১
ইন্দিরা ল�োহিয়া
স্থান :দিল্লি 	পূর্ণ সময়ের ডিরেক্টর

এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L31402WB1947PLC014919
রেজিস্টার্ড অফিস:এক্সাইড হাউস, ৫৯ ই, চ�ৌরঙ্গী র�োড, কলকাতা–৭০০ ০২০
ফ�োন: (০৩৩) ২৩০২ ৩৪০০/২২৮৩ ২১১৮/২১৫০, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৩ ২৬৩৭
ই–মেল: exideindustrieslimited@exide.co.in
ওয়েবসাইট: www.exideindustries.com

ক�োম্পানির ৭৪ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং
ও ই–ভ�োটিং–এর বিজ্ঞপ্তি

মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স দ্বারা জারিকৃ ত যথাক্রমে ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩
এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ সংবলিত জেনারেল
সার্কুলার (এমসিএ) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা
জারিকৃ ত (সেবি সার্কুলার)১২ মে ২০২০ ও ১৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ সেবি
সার্কুলার –এর সংস্থানাধীনে ক�োম্পানির সাধারণ ব্যবসা লেনদেনের জন্য ক�োম্পানির
৭৪ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং (‘এজিএম/সভা’) ক�োনও সাধারণ স্থানে
সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই ভিডিও কনফারেন্সিং (‘ভিসি’)/ অন্য অডিও
ভিস্যুয়াল পদ্ধতি (‘ওএভিএম’)–এর মাধ্যমে এজিএম–এর ন�োটিসে উল্লেখমত�ো
মঙ্গলবার, ৩১ আগস্ট ২০২১ তারিখ বেলা ১০.৩০টায় (ভারতীয় সময়)আয়�োজিত
হবে। এমসিএ ও সেবি সার্কুলার অনুযায়ী এই এজিএমের ন�োটিস এবং অ্যানুয়াল
রিপ�োর্ট বাস্তবিক ভাবে দেওয়া হবে না।
এমসিএ সার্কুলারসমূহ এবং সেবি সার্কুলার অনুযায়ী যে সকল সদস্যের ই–মেল
ঠিকানা এই ক�োম্পানি/রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট (আর টি এ)/ডিপ�োজিটরি
পার্টিসিপ্যান্ট–এর কাছে নিবন্ধীকৃ ত রয়েছে, কেবলমাত্র ই–মেলের মাধ্যমে
বৃহস্পতিবার, ০৫ আগস্ট, ২০২১–এ তাঁদের প্রতি ৩১ মার্চ ২০২১ এ শেষ অর্থবর্ষে
এই ক�োম্পানির আর্থিক ফলাফলের খতিয়ান সমেত এজিএম–এর ন�োটিস পাঠান�ো
হয়েছে।
উক্ত প্রমানাদি এই ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.exideindustries.com ও স্টক
এক্সচেঞ্জ www.bseindia.com, www.nseindia.com এ দেওয়া আছে। ৭৪
তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপ�োজিটরি লিমিটেড (এন এস ডি
এল) এর www.evoting.nsdl.com এও পাওয়া যাবে। বিজ্ঞপ্তির এই ডকুমেন্ট
ও ব্যাখা বিবৃতি বৈদ্যুতিন ভাবে দেখা যাবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ তারিখ থেকে এজিএমের
তারিখ পর্যন্ত। এই ডকুমেন্ট দেখতে সদস্যরা লিখুন এখানে:cosec@exide.co.in

রিম�োট ই–ভ�োটিং ও এজিএমে ই–ভ�োটিং এর শর্তাবলী

ক)	এজিএমের ন�োটিসে নির্ধারিতমত�ো ক�োম্পানির স্বাভাবিক কারবারগুলি
রিম�োট ই–ভ�োটিং ও এজিএমে ই–ভ�োটিং উপায়ে ভ�োটদানের মাধ্যমে
লেনদেন করা হবে।
খ)	 এই রিম�োট ই–ভ�োটিং শুক্রবার, ২৭ আগস্ট, ২০২১ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ
সময় বেলা ৯.০০টার সময় শুরু হবে। এই রিম�োট ই–ভ�োটিং স�োমবার, ৩০
আগস্ট, ২০২১ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বিকেল ৫.০০টার সময় শেষ হবে।
বাস্তবিক বা ডিম্যাট আকারে ক�োনও ব্যক্তি উক্ত কাট–অফ তারিখ মঙ্গলবার, ২৪
আগস্ট, ২০২১ অনুযায়ী সদস্য হলে বৈদ্যুতিন ভাবে ভ�োটিং–এর জন্য য�োগ্য
হবেন। এর পরে এন এস ডি এল দ্বারা রিম�োট ই–ভ�োটিং যন্ত্র স্তব্ধ করা হবে।
একবার ক�োনও সিদ্ধান্তের ওপর ক�োনও সদস্য ভ�োটাধিকার দিলে পরবর্তীতে
তাঁকে তা বদলান�োর সুয�োগ আর দেওয়া হবে না।
গ)	 এজিএমে য�োগদানকারী যে সকল সদস্য রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের মাধ্যমে নিজের
ভ�োটাধিকার প্রয়�োগ করেননি, এজিএম চলাকালীন তাঁদের ই–ভ�োটিং সিস্টেমের
মাধ্যমে নিজেদের ভ�োটাধিকার প্রয়�োগের সুয�োগ দেওয়া হবে। নির্ধারিত কাট–
অফ তারিখ–এর নিরিখে ক�োম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের অনুপাতে
সদস্যদের শেয়ার সাপেক্ষে ই–ভ�োটিংয়ের সুয�োগ দেওয়া হবে। যে সকল সদস্য
রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের মাধ্যমে নিজের ভ�োটাধিকার প্রয়�োগ করে ফেলবেন,
তাঁরা এজিএমে য�োগ দিতে পারলেও এজিএম চলাকালীন তাঁদেরকে পুনরায়
ভ�োটাধিকার প্রয়�োগের সুয�োগ দেওয়া হবে না।
ঘ)	ক�োনও ব্যক্তি উক্ত কাট–অফ তারিখ মঙ্গলবার, ২৪ আগস্ট, ২০২১ অনুযায়ী
এজিএমের ন�োটিস পাঠান�োর পর ক�োম্পানির সদস্য হলে এবং শেয়ার ধরে
রাখলে evoting@nsdl.co.in এ
 অনুর�োধজ্ঞাপক ই–মেল পাঠিয়ে নিজের লগ
ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন। অবশ্য, ক�োনও ব্যক্তি রিম�োট
ই–ভ�োটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যেই এন এস ডি এল–এর কাছে নিবন্ধীকৃ ত থাকলে
নিজের ভ�োট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার
করতে পারবেন। ক�োনও ব্যক্তির এজিএমের ন�োটিস পাঠান�োর পর ডিম্যাট
আকারে শেয়ার থাকলে এজিএমের ন�োটিসে নির্ধারিত ২৪ নং বিষয়ে বর্ণিত ই–
ভ�োটিংয়ের ও ডিম্যাট আকারে শেয়ার থাকলে লগ ইন মেথড অনুসরণ করুন।
রিম�োট ই–ভ�োটিং/ই–ভ�োটিং এ ক�োনও প্রশ্নের ব্যাখ্যার প্রয়�োজন হলে আপনারা
www.evoting.nsdl.comএ–তে দেওয়া ‘Frequently Asked Questions
(FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders’
ডাউনল�োডস অংশটি দেখতে পারেন অথবা ১৮০০২২৫৫৩৩ নম্বরে ফ�োন করতে
পারেন অথবা evoting@nsdl.co.in –তে অনুর�োধ পাঠাতে পারেন অথবা এই
ব্যক্তির সঙ্গে এখানে য�োগায�োগ করতে পারেন:মিঃ অমিত বিশাল, সহ ভাইস
প্রেসিডেন্ট/মিস পল্লবী মাত্রে, ম্যানেজার, এন এস ডি এল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, ‘এ’উইং,
কমলা মিলস কম্পাউন্ড, ল�োয়ার পরেল, মুম্বই–৪০০ ০১৩। ফ�োন– ১৮০০ ১০২০
৯৯০/১৮০০ ২২ ৪৪৩০, ই–মেল আইডি evoting@nsdl.co.in–তেও লিখে
জানাতে পারেন।
ক�োম্পানির বার্ষিক রিপ�োর্ট, রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের ইউজার আই ডি, পাসওয়ার্ড
ও ভিসি/ওএভিএম–এর মাধ্যমে এজিএম এ য�োগ দিতে শর্তাবলীর জন্য যে সকল
সদস্য এই ক�োম্পানিতে নিজের ই–মেল আইডি রেজিস্টার করাননি, তঁারা ক�োম্পানির
রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট– সিবি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ তে
rta@cbmsl.com–এ বা নিজেদের ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে নিজের
ই–মেল আইডি আপডেট করিয়ে নিতে পারেন। ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা
সকল সদস্য নিজের নাম, ফ�োলিও নম্বর, সম্পূর্ণ ঠিকানা, ম�োবাইল নং, ই মেল, শেয়ার
সার্টিফিকেটের স্ক্যান করান�ো কপি(সামনে ও পেছনে)প্যান কার্ডের স্ব–প্রত্যয়িত স্ক্যান
করান�ো কপি এবং সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে প্রমাণ হিসেবে আধার কার্ড, ড্রাইভিং
লাইসেন্স, পাসপ�োর্ট ইত্যাদির মধ্যে যে ক�োনও নথির স্ব–প্রত্যয়িত স্ক্যান করান�ো
কপি সমেত স্বাক্ষরিত অনুর�োধপত্রের স্ক্যান করান�ো কপি ই–মেলের মাধ্যমে পাঠিয়ে
নিজেদের ই–মেল আইডি রেজিস্টার করিয়ে নিতে পারেন।

এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড–এর পক্ষে

স্বা/
জিতেন্দ্র কুমার
স্থান: কলকাতা
ক�োম্পানি সেক্রেটারিও ই ভি পি– লিগ্যাল ও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন,
তারিখ:০৬ আগস্ট,২০২১
এ সি এস নং ১১১৫৯

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন
গ্রহণ কেন্দ্র
পলতা উঃ ২৪ পঃ
দাস ফার্নিচার, সেবাগ্রাম পলতা
প্রযত্নে:সঙ্গীতা, ফ�োন:9433350925

রেজিস্টার্ড অফিস:১২শ তল, টাওয়ার ‘এ’, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপতরাও কদম মার্গ,
ল�োয়ার পরেল, মুম্বই–৪০০ ০১৩। CIN No.: U67190MH2008PLC187552

ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ব্রাঞ্চ;৬, রয়েড স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০১৬
ফ�োন: ২২৬৫ ২৪৮৭, ই–মেল: iob0585@iob.in

ডিমান্ড ন�োটিস

দখল বিজ্ঞপ্তি

প�োস্টাল ব্যালটের ফলাফল

‘বিজ্ঞাপনী’, এস.এম.এন্টারপ্রাইজ
ফ্যান্সি মার্কেট, লায়ন্স ক্লাবের
পাশে রুম নং ৭, বর্ধমান– ১
দূরভাষ: 9434474356,
9232462019

৭

কলকাতা শনিবার ৭ আগস্ট ২০২১

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য), রুল ৮(১)

সুভাষ সর�োবরে মরছে মাছ। শুক্রবার। ছবি: ইন্দ্রনীল ভ�ৌমিক

ডানকুনিতে
অস্ত্র–সহ গ্রেপ্তার ১

বিপুল পরিমান অত্যাধুনিক
আগ্নেয়াস্ত্র–সহ এক ব্যক্তিকে
আটক করল এসটিএফ। ধৃতের
নাম অমল কুমার। বাড়ি বিহারের
ভাগলপুরের মুঙ্গের এলাকায়।
শুক্রবার ডানকুনি ট�োল প্লাজার
কাছে একটি কলকাতাগামী বাসে
তল্লাশি চালায় এসটিএফের
জওয়ানরা। অভিযুক্ত অমল
কুমারের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয়েছে
দুটি ম্যাগজিন–সহ একটি নাইন
এম এম কার্বাইন এবং পাঁচটি
৭.৬৫ এম এম পিস্তল সহ দশটি
ম্যাগজিন। অস্ত্র আইনে মামলা
রুজু হয়েছে।

নয়ানজুলিতে
মিনি উল্টে মৃত ১

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে উল্টে
গেল যাত্রিব�োঝাই মিনিবাস। ঘটনায়
মৃত্যু হয়েছে ১ জনের। আহত ১০।
শুক্রবার সকালে জগৎবল্লভপুরের
সন্তোষপুরের ঘটনা। পুলিশ জানায়,
মৃতের নাম মহম্মদ আলি মিদ্যে
(৪৫)। তাঁর বাড়ি জগৎবল্লভপুরেই।
এদিন প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে পুরাশ
থেকে হাওড়াগামী মিনিবাসটি দ্রুত
গতিতে যাচ্ছিল। হাওড়া–আমতা
র�োডের ওপর সন্তোষপুরের কাছে
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের নয়ানজুলিতে
উল্টে যায়। আশপাশের ল�োকজন,
জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ দ্রুত
উদ্ধার কাজে নামে।

যেহেতু , ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক–এর অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন
অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট,
২০০২ ম�োতাবেক এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–এর সঙ্গে
পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১২)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে দেনদারগণ ও জামিনদারগণ (১)
মেসার্স ইউরেকা ট্র্যাভেলস অ্যান্ড ট্যুরস, স্বত্বাঃ ৺আনন্দ মজুমদার, ২জি, ম�ৌর্য সেন্টার, ৪৮ গড়িয়াহাট
র�োড, কলকাতা–৭০০০১৯ (ঋণগ্রহীতা),(২)মেসার্স ইউরেকা ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস, স্বত্বাঃ ৺আনন্দ
মজুমদার, ১৭০/১, এ.জে.সি ব�োস র�োড, কলকাতা–৭০০০১৪ (ঋণগ্রহীতা), (৩) শ্রীমতী স�ৌমি মজুমদার,
স্বামী– ৺আনন্দ মজুমদার, ১৬/২সি, কালিকাপুর র�োড, কলকাতা–৭০০০৯৯ (জামিনদার), (৪) শ্রীমতী
গীতা মজুমদার, ৺আনন্দ মজুমদারের মাতা, ১৬/২, কালিকাপুর র�োড, কলকাতা–৭০০০৯৯ (৺আনন্দ
মজুমদারের উত্তরাধিকারী), (৫)মাস্টার আদিত্য মজুমদার, মাতা– শ্রীমতী স�ৌমি মজুমদার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব
১৬/২সি, কালিকাপুর র�োড, কলকাতা–৭০০০৯৯ (৺আ
 নন্দ মজুমদারের উত্তরাধিকারী), (৬) শ্রীমতী
অদৃতা মজুমদার, মাতা–শ্রীমতী স�ৌমি মজুমদার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব, ১৬/২সি, কালিকাপুর র�োড, কলকাতা–
৭০০০৯৯ (৺আনন্দ মজুমদারের উত্তরাধিকারী)–এর প্রতি ২০.০৪.২০২১ তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি
ইস্যু করেছিলেন, যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত
পরিমাণ অর্থাঙ্ক টাঃ ৬৭,৩৪,১০১.৪৩ (সাতষট্টি লক্ষ চ�ৌত্রিশ হাজার একশ�ো এক টাকা ও তেতাল্লিশ
পয়সা মাত্র) ৩১.০৩.২০২১ অনুযায়ী ঋণ পরিশ�োধ পর্যন্ত চু ক্তিবদ্ধ হারে সুদ, খরচ সমেত আদায় দেওয়ার
জন্য তাঁদের আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
(১)উক্ত দেনদার/জামিনদারগণ এবং প্রয়াত ঋণগ্রহীতার উত্তরাধিকারী ওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায়
দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই দেনদার/জামিনদার/প্রয়াত ঋণগ্রহীতার উত্তরাধিকারীএবং
জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল ৮–এর সঙ্গে পঠনীয়
উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ০৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে নীচে বর্ণিত
সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
(২)বিশেষ করে ওই দেনদার/জামিনদার প্রয়াত ঋণগ্রহীতার উত্তরাধিকারীগণ এবং জনসাধারণকে
এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না–করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এর পরেও এই সম্পত্তি
নিয়ে যে ক�োনও লেনদেন করা হলে তা উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বকেয়া টাকা যা নিম্নে বিবৃত ও তার
ওপর সুদ, মাশুল, আকস্মিক খরচাপাতি ইত্যাদি সমেত ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।
ক্রম নং
ব্যাঙ্কের নাম
সুবিধার ধরন/সীমা
৩১.০৩.২০২১ তারিখে ম�োট
			
বকেয়া (টাকায়)
১.
ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক
ক্যাশ ক্রেডিট
₹৬৭,৩৪,১০১.৪৩**
		
₹ ৫৯,০০,০০০.০০		
**সহ চু ক্তিবদ্ধ হারে আরও সুদ, চার্জ ইত্যাদি উপর�োক্ত তারিখ থেকে যা দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত
পরিশ�োধ পর্যন্ত বিযুক্ত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারির পরে জমা অর্থাঙ্ক। ৩১.০৩.২০২১ তারিখের বকেয়া প্রদেয়
চু ক্তিবদ্ধ হারে আরও সুদ, খরচ, ঋণ পরিশ�োধের সময় পর্যন্ত।
(৩)এর পাশাপাশি উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮)উপধারার সংস্থান ম�োতাবেক উপলব্ধ সময়ের মধ্যে
ব্যাঙ্কের প্রাপ্য বকেয়া টাকাপয়সা আদায় দিয়ে নিম্নলিখিত জামিনযুক্ত সম্পত্তি ছাড়িয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা
করার জন্য সংশ্লিষ্ট দেনদার/জামিনদার/প্রয়াত ঋণগ্রহীতার উত্তরাধিকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সুরক্ষার ধরন (বন্ধক ইত্যাদি)
১)স্বত্ব দলিল নং ০৩৫৫৩ সাল ২০০৫ জমা করে বন্ধক নথিভু ক্ত সাব–রেজিস্ট্রার ডিএসআর–৩, আলিপুর
এবং নথিভু ক্ত বুক নং আই, ভলিউম নং ৮, পৃষ্ঠা ৪২৪৯ থেকে ৪২৬৪ বিং নং আই–০৩৫৫৩, সাল ২০০৫
সুরক্ষার বিবরণ:জমি ও ভবনের সমবন্ধক, ম�ৌজা–কালিকাপুর, জে এল নং ২০, থানা–কসবা,
কলকাতা প�ৌরসভার ওয়ার্ড নং ১০৬, ব�োধিসত্যম ক�োঅপারেটিভ হাউজিং স�োসাইটি লিঃ, প্লট নং
১৬/২, কালিকাপুর র�োড, থানা–কসবা, জেলা–দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা–৯৯, পরিমাপ ২.২৬ কাঠা
(আনুমানিক) নামাঙ্কিত ৺আনন্দ মজুমদার, যার ডিড নং ০৩৫৫৩, সাল ২০০৫।
অনুম�োদিত আধিকারিক
তারিখ: ০৫.০৮.২০২১
স্থান:কলকাতা
ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক

কর্মখালি/ ব্যবসা/বাণিজ্য/ হারান�ো/প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

ওঁদের পাশে ইনসিওরেন্স কেয়ার

বেলগাছিয়া বস্তির ৩ নম্বর ওয়ার্ডে নতু ন হেলথ্ইউনিটের কাজ শুরু
হল। ছবি:আজকাল

৯৯৪৬৩৭৮

দায়বদ্ধ(গণ)/আ
 ইনি
উত্তরাধিকারী(গণ)/আইনি
প্রতিনিধি(গণ)–এর নাম
স�োমনাথ রক্ষিত (ঋণগ্রহীতা),
মুক্তা রক্ষিত (সহ–ঋণগ্রহীতা)

নিম্নলিখিত তারিখে
ম�োট অনাদায়ী
বকেয়া* (₹) 
₹১৪৩৪৫০২/–
৩০.০৭.২০২১
অনুযায়ী

ডিমান্ড ন�োটিসের তারিখ
এনপিএ–র তারিখ
৩০.০৭.২০২১
০৭.০৬.২০২১

জামিনযুক্ত পরিসম্পদসমূহ/
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ/
বন্ধক রাখা সম্পত্তিসমূহের বিবরণ:কৃ ষ্ণ কুঞ্জ
বিল্ডিংয়ে উত্তর পূর্ব পশ্চিম দিকে ফ্ল্যাট নং ই–র সমগ্র অংশ, ৩য় তল, মাপ ৬৫০ বর্গফু ট সুপারবিল্ট,
প্রেমিসেস নং ৬৪, রাজা রামম�োহন রায় র�োড, ডাক ঠিকানা ৬০/১ বীরেন রায় র�োড (পূর্ব), থানা
বেহালা, কলকাতা পুর নিগম ওয়ার্ড নং ১২১, কলকাতা ৭০০০০৮, পশ্চিমবঙ্গ
৯৪৫১৫৪৬

শ্রাবণী দত্ত (ঋণগ্রহীতা),
দেবপ্রিয় দত্ত (সহ–ঋণগ্রহীতা)

₹৮৮৩৭১৯/–
৩১.০৭.২০২১
৩১.০৭.২০২১
০৭.০৬.২০২১
অনুযায়ী
জামিনযুক্ত পরিসম্পদসমূহ/স্থাবর সম্পত্তিসমূহ/বন্ধক রাখা সম্পত্তিসমূহের বিবরণ: সিদ্ধা ইডেন
লেকভিলেতে ইসলেট ব্লকে ১৬ তলায় ফ্ল্যাট নং অ্যাপার্টমেন্ট নং ১৫০৪–র সমগ্র অংশ, মাপ ৯১০
বর্গফু ট সুপারবিল্ট, প্রেমিসেস নং ৫৬১, বনহুগলি অ্যারেবল জমি, লেকভিউ পার্ক র�োড, ওয়ার্ড নং ১৫,
বরানগর পুরসভা, কলকাতা পিন ৭০০১০৮।
*অর্থাঙ্ক প্রদান এবং/বা পুনরুদ্ধারের তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, প্রয�োজ্যমত�ো হারে (সংশ্লিষ্ট ডিমান্ড
ন�োটিসে আরও বিশদে বর্ণিত)অতিরিক্ত সুদ, করে ফেলা বা করা হতে পারে এমন আনুষঙ্গিক খরচ,
মাসুল, চার্জ ইত্যাদি সমেত। যদি উপর�োক্ত দায়বদ্ধ(গণ)টিসিএইচএফএল–কে ওপরে উল্লেখমত�ো
অর্থাঙ্ক প্রদানে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)ধারা এবং প্রয�োজ্য রুলসমূহের সংস্থান অনুযায়ী
উপরিলিখিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদ(সমূহ)/স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ)–এর বিরুদ্ধে টিসিএইচএফএল
যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যার ঝু কি
ঁ , মাসুল ও পরিণতি সম্পূর্ণত সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ(গণ)/আ
 ইনি
উত্তরাধিকারী(গণ)/আ
 ইনি প্রতিনিধি(গণ)–এর ওপরেই বর্তাবে।
উক্ত অ্যাক্টের অধীনে টিসিএইচএফএল–এর আগাম লিখিত অনুমতি ছাড়া উক্ত দায়বদ্ধ(গণ)/আ
 ইনি
উত্তরাধিকারী(গণ)/আ
 ইনি প্রতিনিধি(গণ)–কে উপরিলিখিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদ(সমূহ)/স্থাবর
সম্পত্তি(সমূহ)বিক্রি, লিজ বা অন্য ক�োনও উপায়ে হস্তান্তরে নিষেধ করা হচ্ছে। ক�োন ব্যক্তি উক্ত অ্যাক্ট
বা এর অধীনে গঠিত রুলসমূহের সংস্থান উল্লঙ্ঘণ বা অমান্য করলে উক্ত অ্যাক্টের সংস্থানাধীনে তাঁর
জেল এবং/বা জরিমানা হতে পারে।
তারিখ: ০৭.০৮.২০২১
স্বাঃ– অনুম�োদিত অফিসার
স্থান:কলকাতা
টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর পক্ষে

সিআইএন: L21019WB1981PLC034161

৩০ জ
 ু ন, ২০২১ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল

(ক�োটি টাকায়)
সমাপ্ত ত্রৈমাসিক		
সমাপ্ত বর্ষ
বিবরণ
৩০.০৬.২০২১ ৩১.০৩.২০২১৩
০.০৬.২০২০
৩১.০৩.২০২১
(নিরীক্ষিত)
(অনিরীক্ষিত)
(নিরীক্ষিত)
( অনিরীক্ষিত)
কারবার থেকে ম�োট আয় (নেট)	
৪২৮.৯১
৪১১.৩৮
২০৬.০০
১২১৬.২৭
সুদ, অবচয় এবং করের আগে আয় (ইবিআইটিডিএ)	
৮৫.৬৭
৬৬.৫৩
৩৩.৬৩
১৮১.৪৬
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে নেট মুনাফা/(ক্ষতি) [ব্যতিক্রমী দফাসমূহ ও করের আগে]	
৪৩.৯১
২৯.৮১	(১০.৮১)	
৩০.১৬
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে নেট মুনাফা/(ক্ষতি) [ব্যতিক্রমী দফাসমূহ ও করের পরে]	
৪৩.৯১
১০২.২৭
(১০.৮১)	
১০২.৬২
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে করের পরে নেট মুনাফা/(ক্ষতি) [ব্যতিক্রমী দফাসমূহ ও করের পরে]	
৩১.৯৯
৪৭.২৮	(৭.২৮)	
৫১.০৬
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে ম�োট ব�োধগম্য আয়
৩৯.৩৭
৪৯.৪৬
(৩.৯৮)	
৭৭.০২
পেড আপ ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির ফেস ভ্যালু ₹২/–)	
১২.১০
১২.১০	
১২.১০
১২.১০
অন্য ইকুইটি				
২৮৩.৮৪
৭.৮১	(১.২০)	
৮.৪৩
শেয়ার পিছু আয় (প্রতিটি ₹২/–) বুনিয়াদি (₹)
৫.০৯
মিশ্রিত (₹)
৪.০৩
৭.৭৮	(১.২০)
৮.৪০
দ্রষ্টব্য:
উপরিলিখিত বিবৃতিটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন ৩৩ ম�োতাবেক স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে পেশ
করা আর্থিক ফলাফলের বিশদ খতিয়ানের সংক্ষিপ্তসার। সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ফলাফলগুলি বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.bseindia.com, ন্যাশনাল স্টক
এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.nseindia.com এবং ক�োম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.emamipaper.in–তেওদেওয়া আছে।
	ব�োর্ডের জন্য ও তরফে
	বিবেক চাওলা
স্থান :কলকাতা	পূর্ণ সময়ের ডিরেক্টর ও সি ই ও
তারিখ :৬ আগস্ট, ২০২১	ডিআইএন:০২৬৯৬৩৩৬

হলদিয়া শাখা

(পূর্বতন অন্ধ্র ব্যাঙ্ক)
আকাশ বিল্ডিং, দেভ�োগ সিটি সেন্টার,
হলদিয়া, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পিন–৭২১৬৫৭
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(১)অনুয়ায়ী]দখল

বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হলদিয়া শাখা (পূর্বতন অন্ধ্র ব্যাঙ্ক)–এর অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন
অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ম�োতাবেক এবং সিকিউরিটি
ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস ২০০২–এর রুল ৩–এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১২)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে
নিম্নলিখিত দেনদার/জামিনদার/বন্ধকদাতা–এর প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন (তারিখ নিম্নে)যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০
দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ বকেয়া টাকাপয়সা সুদ সমেত আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত দেনদার/জামিনদার/বন্ধকদাতাগণ 
ওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই
দেনদার/জামিনদার/বন্ধকদাতাগণ এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসসমূহের রুল ৮–এর সঙ্গে
পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ০৫.০৮.২০২১ তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ওই দেনদার/জামিনদার/বন্ধকদাতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা
হচ্ছে এবং এর পরেও এই সম্পত্তি নিয়ে যে ক�োনও লেনদেন করা হলে তা উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বকেয়া টাকা ও তার ওপর সুদ, মাশুল,
আকস্মিক খরচাপাতি ইত্যাদি সমেত ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হলদিয়া শাখা (পূর্বতন অন্ধ্র ব্যাঙ্ক)–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।
ক্রম নং
অ্যাকাউন্টের নাম
সহ–ঋণগ্রহীতাগণ

(১)
(২)
বেনিজুর রহমান
মেঃ ট্রেড আমাইন (অংশীদারি সংস্থা), অংশীদারগণ:
সনৎ সিনহা, শেখ আমিরুল ইসলাম, মন�োজ
শ্রীমতী র�োজিনা রহমান এবং
প্রামাণিক
আশিক রহমান
১৯.০৪.২০২১
দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১৮.০৫.২০২১
বকেয়া অর্থাঙ্ক
₹ ২,৮৮,৩৩৪.৪২ (দু’লক্ষ অষ্টাশি হাজার তিনশ�ো চ�ৌত্রিশ টাকা ₹ ২৩,৭৩,৮৩৯.০০ (তেইশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার
৩১.০৩.২০২১ তারিখে
বিয়াল্লিশ পয়সা মাত্র)৩১.০৩.২০২১ অনুযায়ী
আটশ�ো উনচল্লিশ টাকা মাত্র)৩০.০৪.২০২১ অনুযায়ী
দখলের তারিখ
৫.০৮.২০২১
০৫.০৮.২০২১
বন্ধকদাতার নাম
শ্রীমতী র�োজিনা রহমান
সনৎ সিনহা, মন�োজ প্রামাণিক এবং প্রশান্ত গ�োস্বামী
সম্পত্তির বিবরণ
১)অ্যাকাউন্টের নাম:বেনিজুর রহমান
১.বিক্রয় ডিড নং আই–৫৬২৪, তারিখ ০৫.১০.২০০৬, বাস্তুজমি–সহ ভবন অবস্থিত ম�ৌজা–বাসুদেবপুর, হলদিয়া প�ৌরসভার ওয়ার্ড নং ৪, জে এল নং
১২৬, খতিয়ান নং আর এস ৩২০, এল আর ১৮৫৭ এবং ২৭৮৫, হাল ৪৭৯০, ১.১১০ ডেসিমেল জমির এল আর প্লট নং ৮৪৩ এবং ১.৬৬৬ ডেসিমেল
জমির এল আর প্লট নং ৮৪৪ (দুটি প্লটে ম�োট জমির পরিমাপ = ২.৭৭৬ ডেসিমেল), মালিকানা–র�োজিনা রহমান
২.বিক্রয় ডিড নং আই–২১২৮, তারিখ ১৫.০৫.২০০৭, বাস্তু জমি–সহ ভবন, অবস্থিত ম�ৌজা–বাসুদেবপুর, হলদিয়া প�ৌরসভার ওয়ার্ড নং ৪, জে এল নং
১২৬, খতিয়ান নং এল আর ৩৫৭৫, হাল ৪৭৯০, ০.৩৩৩ ডেসিমেল জমির এল আর প্লট নং ৮৪৩ এবং ০.৫০০ ডেসিমেল জমির এল আর প্লট নং ৮৪৪
(দুটি প্লটে ম�োট জমির পরিমাপ =০.৮৩৩ ডেসিমেল), মালিকানা–র�োজিনা রহমান
উভয় প্লটে ম�োট জমি = ৩.৬০৯ ডেসিমেল। চ�ৌহদ্দি:উত্তরে–বিধান দণ্ডপতের সম্পত্তি, দক্ষিণে–৮ ফু ট চওড়া সিসি খাল, পূর্বে–ধনঞ্জয় হালদারের
সম্পত্তি, পশ্চিমে–সৎসঙ্গ আশ্রমের সম্পত্তি।
১)অ্যাকাউন্টের নাম:মেসার্স ট্রেড আমাইন
১.বিক্রয় ডিড নং:আই–২৯১৩, তারিখ:২৪.০৪.২০১৩, খালি বাস্তু জমির পরিমাপ–০৩ ডেসিমেল, অবস্থিত ম�ৌজা–খাজানচক, হলদিয়া প�ৌরসভার
অধীনে, জে এল নং ১৩৪, খতিয়ান নং আর এস ১২৯, এল আর হাল– ১০৪৩, ১০৪৪, এবং ১১৪৫, অবস্থিত আর এস প্লট নং ৩৪, এল আর প্লট নং ১০১,
নামাঙ্কিত মন�োজ প্রামাণিক, সনৎ সিনহা এবং কালীপদ সামন্ত।
২.বিক্রয় ডিড নং আই–২৯১৪, তারিখ:২৪.০৪.২০১৩, খালি বাস্তু জমির পরিমাপ ০৩ ডেসিমেল, অবস্থিত ম�ৌজা–খাজানচক, হলদিয়া প�ৌরসভার
অধীনে, জে এল নং ১৩৪, খতিয়ান নং আর এস ১২৯, এল আর হাল–১০৪৩, ১০৪৪, এবং ১১৪৫, অবস্থিত আর এস প্লট নং ৩৪, এল আর প্লট নং ১০১,
নামাঙ্কিত মন�োজ প্রামাণিক, সনৎ সিনহা এবং কালীপদ সামন্ত।
প্লট নং ১০১ স্থানে ম�োট জমি:৬.০০ ডেসিমেল, চ�ৌহদ্দি:উত্তরে–উত্তম মাইতি, দক্ষিণে–রাস্তা, পূর্বে–মধুসূদন ভ�ৌমিক, পশ্চিমে–উত্তম
মাইতি এবং রাস্তা দ্য অ্যাক্টের ১৩ ধারার উপধারা (৮)অনুযায়ী প্রাপ্য বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনযুক্ত সম্পদ ছাড়িয়ে নিতে বলা হচ্ছে
ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাগণকে।

তারিখ:০৫.০৮.২০২১, স্থান:হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর

য�োগায�োগ
নম্বর

রেজিস্টার্ড অফিস:অ্যাক্রোপলিস, ইউনিট ১, ১৬ তল, ১৮৫৮/১, রাজডাঙ্গা মেন র�োড, কলকাতা–৭০০ ১০৭
ফ�োন:০৩৩ ৬৬২৭ ১৩০১, ওয়েবসাইট:www.emamipaper.in,ই–মেল:investor.relations@emamipaper.com

আজকালের প্রতিবেদন

দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে ইনসিওরেন্স কেয়ার। লাইফ ইনসিওরেন্স
কর্পোরেশনের ১৫ জন কর্মী তৈরি করেছেন এই দল। কলকাতা–সহ রাজ্যের
জেলাগুলির প্রত্যন্ত এলাকায় প�ৌঁছে যাচ্ছে এই দল। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী
সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন পড়াশ�োনা শেষ করে। সম্ভব হয়েছে ইনসিওরেন্স কেয়ারের
সহয�োগিতায়। বই থেকে পড়াশ�োনার জন্য প্রয়�োজনীয় সরঞ্জাম দিয়ে পড়ুয়াদের
পাশে দাঁড়িয়েছেন সদস্যরা। ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই কর্মযজ্ঞে রয়েছেন
তাঁরা। আগামী দিনে পরিবেশ এবং অঙ্গদান নিয়ে কাজ করতে চান। তাঁরা মনে
করেন, শিশুদের মন�োরঞ্জনে ম�োবাইল নয়, অভিভাবকরা উপহার দিক বাগান।
অন্য দিকে সব সংশয় ছেড়ে অঙ্গদানে উৎসাহী হয়ে উঠুক সমাজের প্রত্যেকটি
স্তরের মানুষ। লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনের নিয়ম কানুন বিশদে না জানার
কারণে অনেকেই তাঁদের পলিসি থেকে প্রাপ্য টাকা দেরিতে পান। পলিসি গ্রাহকের
প্রাপ্য টাকা যাতে দ্রুত তাঁদের হাতে প�ৌঁছে যায় সেই বিষয়েও সহয�োগিতা করছে
ইনসিওরেন্স কেয়ার।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (
এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২ (
‘
রুলস’
)–এর রুল ৩ সহ পঠনীয়
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (‘অ্যাক্ট’)–এর ১৩(২) ধারাধীনে
যেহেতু টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (টিসিএইচএফএল)–এর অনুম�োদিত অফিসার
হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল ৩ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১২)ধারাধীনে তাঁর ওপর
অর্পিত ক্ষমতাবলে উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২)ধারাধীনে এখানে নিচের তালিকাভু ক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ–
ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) [এখানে সকলকে এককভাবে কিংবা সম্মিলিতভাবে ‘দায়বদ্ধগণ’
হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে]/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/আইনি প্রতিনিধি(গণ)–এর প্রতি নিচে লেখা
তারিখ সংবলিত বিশদ ডিমান্ড ন�োটিসসমূহ ইতিমধ্যেই জারি করেছেন যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ন�োটিসের
তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত ন�োটিসে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক পরিশ�োধের জন্য আহ্বান জানান�ো হয়েছে।
প্রাপ্তিস্বীকারপত্র সহ রেজিস্টার্ড প�োস্টের মাধ্যমে পাঠান�ো উক্ত ন�োটিসগুলির কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর
কাছে উপলব্ধ রয়েছে এবং উক্ত দায়বদ্ধ(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/আইনি প্রতিনিধি(গণ) আগ্রহী
থাকলে যে ক�োনও কাজের দিনে অফিস চলার স্বাভাবিক মেয়াদে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট
ন�োটিসের কপি সংগ্রহ করে নিতে পারেন।
ওপরে লেখা বিষয় সম্পর্কে, সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ(গণ)/আ
 ইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/আইনি প্রতিনিধি(গণ)–
এর প্রতি আরও একবার এই ন�োটিস দেওয়া হচ্ছে যাতে তাঁরা সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ(গণ)দ্বারা স্বাক্ষরিত
ঋণচু ক্তি এবং অন্যান্য নথি/লিখিত চু ক্তি সহ পঠনীয় নিচের টেবিলে কলাম (ঘ)–তে উল্লিখিত তারিখ
থেকে পরবর্তী সুদ সমেত তাঁদের নামের পাশে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক সংশ্লিষ্ট ন�োটিসের তারিখ থেকে ৬০
দিনের মধ্যে টিসিএইচএফএল–কে প্রদান করেন। যথাসময়ে উক্ত ঋণের পরিশ�োধ নিশ্চিত করার জন্য
জামিন হিসেবে উক্ত দায়বদ্ধ(গণ)নিম্নলিখিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদ(গুলি)টিসিএইচএফএল–এর
কাছে বন্ধক রেখেছিলেন।

অনুম�োদিত আধিকারিক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

জ�োনাল অফিস, কলকাতা, আরবিও–১
শ্রীবৃদ্ধি ভবন

প রিশিষ্ট–IV [রু ল ৮(১ )]

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্ থাবর সম্পত্তির জন্য)
৩৪, জে এল নেহরু র�োড, কলকাতা–৭০০০৭১
যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া–এর অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর
রুল ৩ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট
অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২)ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২)ধারাধীনে নীচে লেখা তারিখ
সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক
আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা ওই দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং
জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ সহ
পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)নং ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত তারিখে এখানে
নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন।
‘এই দাবি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮)নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে নিম্নলিখিত জামিনযুক্ত
পরিসম্পদগুলি ছাড়ান�োর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মন�োয�োগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।’
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত
সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে–ক�োনও লেনদেন এখানে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক এবং তৎসহ ভবিষ্যতের সুদ, আইনি খরচ, আনুষঙ্গিক মূল্য সমেত স্টেট
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।
ক্রম
ঋণগ্রহীতার নাম
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১)বকেয়া অর্থাঙ্কের পরিমাণ
নং
এবং ব্রাঞ্চের নাম
২)দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
৩)দখল তারিখ
১ ঋণগ্রহীতা– শ্রী সমীর
ফ্ল্যাট নং সি–২–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, ৩য় তল, ক) ₹৯০৯৭০৫.৭২/– (নয় লক্ষ নয়
সরকার
উত্তর/পূর্ব/পশ্চিমে, প্রেমিসেস নং ২৩০, কানুনগ�ো পার্ক, হাজার সাতশ পাঁচ টাকা বাহাত্তর
প�োঃ গড়িয়া, কলকাতা ৭০০০৮৪, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল পয়সা মাত্র) ৩১.০৩.২০১৬ অনুযায়ী
ব্রাঞ্চ:শেক্সপীয়র সরণি কর্পোরেশনের ১০২ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন সহ জমির ও উদ্ভূত সুদ, আইনি খরচ, আনুষঙ্গিক
আনুপাতিক শেয়ার, মাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৮০ মূল্য
বর্গফু ট, জমি ৩ কাঠা ১৩ ছটাক ৫ বর্গফু ট, ম�ৌজা– খ) ০৭.০৮.২০১৯ গ) ০৫.০৮.২০২১
বৈষ্ণবঘাটা, জে এল নং ২৮, থানা– যাদবপুর, এখন
পাটু লি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
২ ঋণগ্রহীতা– শ্রী গ�োপাল ফ্ল্যাট নং বি–২–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, ২য় তল, ক) ₹৮০১৯২৮.৭২/– (আট লক্ষ
চন্দ্র মাইতি
উত্তর/পূর্ব/পশ্চিমে, প্রেমিসেস নং ২৩০, কানুনগ�ো পার্ক, এক হাজার নয়শ আটাশ টাকা
প�োঃ গড়িয়া, কলকাতা ৭০০০৮৪, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বাহাত্তর পয়সা মাত্র) ৩১.০৩.২০১৬
ব্রাঞ্চ:শেক্সপীয়র সরণি কর্পোরেশনের ১০২ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন সহ জমির অনুযায়ী ও উদ্ভূত সুদ, আইনি খরচ,
আনুপাতিক শেয়ার, মাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৭০ আনুষঙ্গিক মূল্য
বর্গফু ট, জমি ৩ কাঠা ১৩ ছটাক ৫ বর্গফু ট, ম�ৌজা– খ) ০৭.০৮.২০১৯ গ) ০৫.০৮.২০২১
বৈষ্ণবঘাটা, জে এল নং ২৮, থানা– যাদবপুর, এখন
পাটু লি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
৩ ঋণগ্রহীতা– শ্রীমতী
ফ্ল্যাট –এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, ৩য় তল, উত্তরে, ক) ₹৬৪৪৯২০.৫০ (ছয় লক্ষ চু য়াল্লিশ
নিবেদিতা বর্মণ রায় ও শ্রী পি১/৪ গড়িয়া পার্ক, প্রেমিসেস নং ১৩৩ বৈষ্ণবঘাটা, থানা– হাজার নয়শ কুড়ি টাকা পঞ্চাশ পয়সা
প্রশান্ত রায় বর্মণ
যাদবপুর, এখন পাটু লি, কলকাতা সহ কমন এরিয়া ও সুবিধা, মাত্র)সুদ সহ ০৬.০৭.২০০৭ অনুযায়ী
১০০ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, কলকাতা ৭০০০৮৪ ।
ও উদ্ভূত সুদ, আইনি খরচ, আনুষঙ্গিক
ব্রাঞ্চ:দেশপ্রিয় পার্ক পি
মূল্য
অ্যান্ড এস বি
খ) ১১.০৬.২০০৭ খ) ০৩.০৮.২০২১
তারিখ: ০৭.০৮.২০২১;	
অনুম�োদিত অফিসার
স্থান:কলকাতা 	স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

