
 

 

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

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 

- 

 
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 E-
Voting 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 
Company Secretary and  
President - Legal & Corporate Affairs 
ACS No. 11159 

 
Encl: As stated above 

http://www.exideindustries.com/
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শ্রেণীবদ্ধ নবজ্াপি 
গ্রহণ শ্কন্দ্র

পলতা উঃ ২৪ পঃ
দাস ফানিনিচার, শ্সবাগ্রাম পলতা

প্রযত্নে:  সঙ্ীতা, শ্ফাি:  9433350925

‘ নবজ্াপিী’ , এস. এম. এন্ারপ্রাইজ
ফ্ানসি মাত্কনিট, লায়সি ক্াত্বর 
পাত্শ রুম িং ৭, বরনিমাি – ১

দূরভাষ:  9434474356, 
9232462019

কমনিখানল/  ব্বসা/ বানণজ্/  হারাত্িা/ প্রানতি ইত্ানদ নবজ্াপি
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা অনতনরক্ত শব্দ ১৮ টাকা

  টাটা ক্ানপটাল হাউনজং নফিাসি নলনমত্টড
শ্রনজস্টাডনি অনফস:  ১২শ তল, টাওয়ার ‘ এ’ , শ্পনিিসুলা নবজত্িস পাকনি, গণপতরাও কদম মাগনি, 
শ্লায়ার পত্রল, মুম্বই–৪০০ ০১৩। CIN No.: U67190MH2008PLC187552 

নডমান্ড শ্িাটিস
নসনকউনরটি ইন্াত্রস্ট ( এিত্ফাসনিত্মন্)  রুলস, ২০০২ ( ‘ রুলস’ ) –এর রুল ৩ সহ পঠিীয় 
নসনকউনরটাইত্জশি অ্ান্ড নরকিস্টাকশি অফ নফিানসিয়াল অ্াত্সটস অ্ান্ড এিত্ফাসনিত্মন্ অফ 
নসনকউনরটি ইন্াত্রস্ট অ্াক্ট, ২০০২  ( ‘ অ্াক্ট’ ) –এর ১৩( ২)  রারারীত্ি
যেহেতু  টাটা ক্াপিটাল োউপিং পিনান্স পলপিহটড ( টিপিএইচএিএল) –এর অনহুিাপিত অপিিার 
পেহিহে পনম্নস্াক্ষরকারী উক্ত রুলহির রুল ৩ িে িঠনীয় উক্ত অ্াহটের ১৩( ১২)  ধারাধীহন তাঁর ওির 
অপিপিত ক্ষিতােহল উক্ত অ্াহটের ১৩( ২)  ধারাধীহন এখাহন পনহচর তাপলকাভুক্ত ঋণগ্রেীতা( গণ) / িে–
ঋণগ্রেীতা( গণ) / িাপিনিার( গণ)  [ এখাহন িকলহক এককভাহে পকংো িপমিপলতভাহে ‘ িায়েদ্ধগণ’  
পেহিহে উহলেখ করা েহয়হে] / আইপন উত্তরাপধকারী( গণ) / আইপন প্রপতপনপধ( গণ) –এর প্রপত পনহচ যলখা 
তাপরখ িংেপলত পেশি পডিান্ড যনাটিিিিূে ইপতিহধ্ই িাপর কহরহেন োর িাধ্হি িংপলিষ্ট যনাটিহির 
তাপরখ যেহক ৬০ পিহনর িহধ্ উক্ত যনাটিহি উপলেপখত অেপিাঙ্ক িপরহশাহধর িন্ আহ্ান িানাহনা েহয়হে। 
প্রাপতিস্ীকারিত্র িে যরপিস্াডপি যিাহস্র িাধ্হি িাঠাহনা উক্ত যনাটিিগুপলর কপি পনম্নস্াক্ষরকারীর 
কাহে উিলব্ধ রহয়হে এেং উক্ত িায়েদ্ধ( গণ) / আইপন উত্তরাপধকারী( গণ) / আইপন প্রপতপনপধ( গণ) আগ্রেী 
োকহল যে যকানও কাহির পিহন অপিি চলার স্াভাপেক যিয়াহি পনম্নস্াক্ষরকারীর কাে যেহক িংপলিষ্ট 
যনাটিহির কপি িংগ্রে কহর পনহত িাহরন।
ওিহর যলখা পেষয় িম্পহকপি, িংপলিষ্ট িায়েদ্ধ( গণ) / আইপন উত্তরাপধকারী( গণ) / আইপন প্রপতপনপধ( গণ)–
এর প্রপত আরও একোর এই যনাটিি যিওয়া েহছে োহত তাঁরা িংপলিষ্ট িায়েদ্ধ( গণ)  দ্ারা স্াক্ষপরত 
ঋণচুপক্ত এেং অন্ান্ নপে/ পলপখত চুপক্ত িে িঠনীয় পনহচর যটপেহল কলাি ( ঘ) –যত উপলেপখত তাপরখ 
যেহক িরেততী িুি িহিত তাঁহির নাহির িাহশ উপলেপখত অেপিাঙ্ক িংপলিষ্ট যনাটিহির তাপরখ যেহক ৬০ 
পিহনর িহধ্ টিপিএইচএিএল–যক প্রিান কহরন। েোিিহয় উক্ত ঋহণর িপরহশাধ পনপচিত করার িন্ 
িাপিন পেহিহে উক্ত িায়েদ্ধ( গণ)  পনম্নপলপখত িাপিনেুক্ত িপরিম্পি( গুপল)  টিপিএইচএিএল–এর 
কাহে েন্ধক যরহখপেহলন।

শ্যাগাত্যাগ 
িম্বর

দায়বদ্ধ( গণ) / আইনি 
উত্তরানরকারী( গণ) / আইনি 
প্রনতনিনর( গণ)–এর িাম

নিম্ননলনখত তানরত্খ 
শ্মাট অিাদায়ী 
বত্কয়া* ( ₹ ) 

নডমান্ড শ্িাটিত্সর তানরখ

এিনপএ–র তানরখ

৯৯৪৬৩৭৮ যিািনাে রপক্ষত ( ঋণগ্রেীতা) , 
িুক্তা রপক্ষত ( িে–ঋণগ্রেীতা) 

₹ ১৪৩৪৫০২/ – 
৩০. ০৭. ২০২১ 

অনুোয়ী

৩০. ০৭. ২০২১

০৭. ০৬. ২০২১

জানমিযুক্ত পনরসম্পদসমূহ/ স্াবর সম্পনত্তসমূহ/ বন্ধক রাখা সম্পনত্তসমূত্হর নববরণ:  কৃষ্ণ কুঞ্জ 
পেপ্ডংহয় উত্তর িূেপি িপচিি পিহক ফ্্াট নং ই–র িিগ্র অংশ, ৩য় তল, িাি ৬৫০ েগপিিুট িুিারপেল্ট, 
যপ্রপিহিি নং ৬৪, রািা রািহিােন রায় যরাড, ডাক ঠিকানা ৬০/ ১ েীহরন রায় যরাড ( িূেপি) , োনা 
যেোলা, কলকাতা িুর পনগি ওয়াডপি নং ১২১, কলকাতা ৭০০০০৮, িপচিিেঙ্গ

৯৪৫১৫৪৬ শ্ােণী িত্ত ( ঋণগ্রেীতা) , 
যিেপপ্রয় িত্ত ( িে–ঋণগ্রেীতা) 

₹ ৮৮৩৭১৯/ – 
৩১. ০৭. ২০২১ 

অনুোয়ী

৩১. ০৭. ২০২১ 

০৭. ০৬. ২০২১

জানমিযুক্ত পনরসম্পদসমূহ/ স্াবর সম্পনত্তসমূহ/ বন্ধক রাখা সম্পনত্তসমূত্হর নববরণ: পিদ্ধা ইহডন 
যলকপভহলহত ইিহলট ব্লহক ১৬ তলায় ফ্্াট নং অ্ািাটপিহিন্ট নং ১৫০৪–র িিগ্র অংশ, িাি ৯১০ 
েগপিিুট িুিারপেল্ট, যপ্রপিহিি নং ৫৬১, েনহুগপল অ্াহরেল িপি, যলকপভউ িাকপি যরাড, ওয়াডপি নং ১৫, 
েরানগর িুরিভা, কলকাতা পিন ৭০০১০৮।

*  অেপিাঙ্ক প্রিান এেং/ ো িুনরুদ্ধাহরর তাপরখ িেপিন্ত িরেততী িুি, প্রহোি্িহতা োহর ( িংপলিষ্ট পডিান্ড 
যনাটিহি আরও পেশহি েপণপিত)  অপতপরক্ত িুি, কহর যিলা ো করা েহত িাহর এিন আনুষপঙ্গক খরচ, 
িািুল, চািপি ইত্াপি িহিত। েপি উিহরাক্ত িায়েদ্ধ( গণ)  টিপিএইচএিএল–যক ওিহর উহলেখিহতা 
অেপিাঙ্ক প্রিাহন ে্েপি েন, যিহক্ষহত্র উক্ত অ্াহটের ১৩( ৪)  ধারা এেং প্রহোি্ রুলিিূহের িংস্ান অনেুায়ী 
উিপরপলপখত িাপিনেুক্ত িপরিম্পি( িিূে) / স্াের িম্পপত্ত( িিূে) –এর পেরুহদ্ধ টিপিএইচএিএল 
েোেে িিহক্ষি গ্রেণ করহে োর ঝুঁপক, িািুল ও িপরণপত িম্পূণপিত িংপলিষ্ট িায়েদ্ধ( গণ) / আইপন 
উত্তরাপধকারী( গণ) / আইপন প্রপতপনপধ( গণ) –এর ওিহরই েতপিাহে।
উক্ত অ্াহটের অধীহন টিপিএইচএিএল–এর আগাি পলপখত অনুিপত োড়া উক্ত িায়েদ্ধ( গণ) / আইপন 
উত্তরাপধকারী( গণ) / আইপন প্রপতপনপধ( গণ)–যক উিপরপলপখত িাপিনেুক্ত িপরিম্পি( িিূে) / স্াের 
িম্পপত্ত( িিূে)  পেপরি, পলি ো অন্ যকানও উিাহয় েস্ান্তহর পনহষধ করা েহছে। যকান ে্পক্ত উক্ত অ্াটে 
ো এর অধীহন গঠিত রুলিিূহের িংস্ান উলেঙ্ঘণ ো অিান্ করহল উক্ত অ্াহটের িংস্ানাধীহন তাঁর 
যিল এেং/ ো িপরিানা েহত িাহর।
তানরখ:  ০৭. ০৮. ২০২১ সাঃ– অিুত্মানদত অনফসার
স্াি:  কলকাতা টাটা ক্ানপটাল হাউনজং নফিাসি নলনমত্টড–এর পত্ষে 

 এক্াইড ইন্ডানস্টজ নলনমত্টড
CIN: L31402WB1947PLC014919

 যরপিস্াডপি অপিি:  এক্াইড োউি, ৫৯ ই, যচৌরঙ্গী যরাড, কলকাতা–৭০০ ০২০
যিান:   ( ০৩৩)  ২৩০২ ৩৪০০/ ২২৮৩ ২১১৮/ ২১৫০, ি্াক্:  ( ০৩৩)  ২২৮৩ ২৬৩৭

ই–যিল:  exideindustrieslimited@exide.co.in
ওহয়েিাইট:  www.exideindustries .com

শ্কাম্পানির ৭৪ তম অ্ািুয়াল শ্জিাত্রল নমটিং
ও ই–শ্ভাটিং–এর নবজ্নতি

পিপনপ্রি অি কহিপিাহরট অ্াহিয়ািপি দ্ারা িাপরকৃত েোরিহি ৮ এনপ্রল ২০২০, ১৩ 
এনপ্রল ২০২০, ৫ শ্ম ২০২০, ১৩ জািুয়ানর ২০২১ তাপরখ িংেপলত যিনাহরল 
িাকুপিলার ( এমনসএ)  এেং পিপকউপরটিি অ্ান্ড এক্হচঞ্জ যোডপি অি ইপন্ডয়া দ্ারা 
িাপরকৃত ( শ্সনব সার্নিলার)  ১২ শ্ম ২০২০ ও ১৫ জািুয়ানর ২০২১ তাপরখ যিপে 
িাকুপিলার –এর িংস্ানাধীহন  যকাম্পাপনর িাধারণ ে্েিা যলনহিহনর িন্ যকাম্পাপনর 
৭৪ তি  অ্ানুয়াল যিনাহরল পিটিং (‘ এনজএম/ সভা’ )   যকানও িাধারণ স্াহন 
িিি্হির শারীপরক উিপস্পত োড়াই পভপডও কনিাহরপন্সং ( ‘ নভনস’ ) /  অন্ অপডও 
পভিু্য়াল িদ্ধপত ( ‘ ওএনভএম’ ) –এর িাধ্হি এপিএি–এর যনাটিহি উহলেখিহতা 
িঙ্গলোর, ৩১ আগস্ ২০২১ তাপরখ যেলা ১০. ৩০টায় ( ভারতীয় িিয়)  আহয়াপিত 
েহে। এিপিএ ও যিপে িাকুপিলার অনেুায়ী এই এপিএহির যনাটিি এেং অ্ানুয়াল 
পরহিাটপি  োস্পেক ভাহে যিওয়া েহে না।
এিপিএ িাকুপিলারিিূে এেং  যিপে িাকুপিলার অনেুায়ী যে িকল িিহি্র ই–যিল 
ঠিকানা এই যকাম্পাপন/  যরপি্রিার ও ট্ান্সিার এহিন্ট (আর  টি এ)   / পডহিাপিটপর 
িাটিপিপিি্ান্ট–এর কাহে পনেন্ধীকৃত রহয়হে, যকেলিাত্র ই–যিহলর িাধ্হি 
েৃেস্পপতোর, ০৫ আগস্, ২০২১–এ তাহঁির প্রপত  ৩১ িাচপি ২০২১ এ যশষ অেপিেহষপি 
এই যকাম্পাপনর আপেপিক  িলািহলর খপতয়ান  িহিত এপিএি–এর যনাটিি িাঠাহনা 
েহয়হে। 
উক্ত প্রিানাপি এই যকাম্পাপনর ওহয়েিাইট www.exideindustries .com    ও স্ক 
এক্হচঞ্জ  www.bseindia.com , www.nseindia.com  এ যিওয়া আহে। ৭৪ 
তি এপিএহির পেজ্ঞপতি ন্াশনাল পিপকউপরটিি পডহিাপিটপর পলপিহটড ( এি এস নড 
এল)  এর www.evoting.nsdl.com এও িাওয়া োহে। পেজ্ঞপতির এই ডকুহিন্ট 
ও ে্াখা পেেৃপত বেদ্্পতন ভাহে যিখা োহে পেজ্ঞপতি প্রকাশ তাপরখ যেহক এপিএহির 
তাপরখ িেপিন্ত। এই ডকুহিন্ট যিখহত িিি্রা পল খুন এখাহন:  cosec@exide.co.in

নরত্মাট ই–শ্ভাটিং ও এনজএত্ম ই–শ্ভাটিং এর শতনিাবলী
 ক)  এপিএহির যনাটিহি পনধপিাপরতিহতা যকাম্পাপনর স্াভাপেক কারোরগুপল 

পরহিাট ই–যভাটিং ও এপিএহি ই–যভাটিং উিাহয় যভাটিাহনর িাধ্হি 
যলনহিন করা েহে।

খ)  এই নরত্মাট ই–শ্ভাটিং শুক্রবার, ২৭ আগস্ট, ২০২১ তানরখ ভারতীয় প্রমাণ 
সময় শ্বলা ৯. ০০টার সময় শুরু হত্ব। এই নরত্মাট ই–শ্ভাটিং শ্সামবার, ৩০ 
আগস্ট, ২০২১ তানরখ ভারতীয় প্রমাণ সময় নবত্কল ৫. ০০টার সময় শ্শষ হত্ব। 
োস্পেক ো পডি্াট আকাহর যকানও ে্পক্ত উক্ত কাট–অি তাপরখ মঙ্লবার, ২৪ 
আগস্ট, ২০২১ অনুোয়ী িিি্ েহল বেদ্্পতন ভাহে যভাটিং–এর িন্ যোগ্ 
েহেন। এর িহর এন এি পড এল  দ্ারা পরহিাট ই–যভাটিং েন্ত্র স্ব্ধ করা েহে। 
একোর যকানও পিদ্ধাহন্তর ওির যকানও িিি্ যভাটাপধকার পিহল িরেততীহত 
তাঁহক তা েিলাহনার িুহোগ আর যিওয়া েহে না।

গ)  এপিএহি যোগিানকারী যে িকল িিি্ পরহিাট ই–যভাটিংহয়র িাধ্হি পনহির 
যভাটাপধকার প্রহয়াগ কহরনপন, এপিএি চলাকালীন তাঁহির ই–যভাটিং পিহস্হির 
িাধ্হি পনহিহির যভাটাপধকার প্রহয়াহগর িুহোগ যিওয়া েহে। পনধপিাপরত কাট–
অফ তানরখ–এর পনপরহখ যকাম্পাপনর ইকু্ইটি যশয়ার িূলধহনর অনুিাহত 
িিি্হির যশয়ার িাহিহক্ষ ই–যভাটিংহয়র িুহোগ যিওয়া েহে। যে িকল িিি্ 
পরহিাট ই–যভাটিংহয়র িাধ্হি পনহির যভাটাপধকার প্রহয়াগ কহর যিলহেন, 
 তাঁরা এপিএহি যোগ পিহত িারহলও এপিএি চলাকালীন তাঁহিরহক িুনরায় 
যভাটাপধকার প্রহয়াহগর িুহোগ যিওয়া েহে না।

ঘ)  যকানও ে্পক্ত উক্ত কাট–অফ তানরখ মঙ্লবার, ২৪ আগস্ট, ২০২১ অনুোয়ী  
এপিএহির যনাটিি িাঠাহনার ির যকাম্পাপনর িিি্ েহল এেং যশয়ার ধহর 
রাখহল evoting@nsdl.co.in  এ অনুহরাধজ্ঞািক ই–যিল িাঠিহয় পনহির লগ 
ইন আইপড ও িািওয়াডপি িংগ্রে করহত িারহেন। অেশ্, যকানও ে্পক্ত পরহিাট 
ই–যভাটিংহয়র িন্ ইপতিহধ্ই এন এি পড এল–এর কাহে পনেন্ধীকৃত োকহল 
পনহির যভাট যিওয়ার িন্ পেি্িান ইউিার আইপড ও িািওয়াডপি ে্েোর 
করহত িারহেন। যকানও ে্পক্তর এপিএহির যনাটিি িাঠাহনার ির পডি্াট 
আকাহর যশয়ার োকহল এপিএহির যনাটিহি পনধপিাপরত ২৪ নং পেষহয় েপণপিত ই–
যভাটিংহয়র  ও পডি্াট আকাহর যশয়ার োকহল লগ ইন যিেড অনুিরণ করুন।

পরহিাট ই–যভাটিং/  ই–যভাটিং এ যকানও প্রহনের ে্াখ্ার প্রহয়ািন েহল আিনারা 
www.evoting.nsdl.comএ–যত যিওয়া ‘Frequently Asked Questions 
(FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders ’  
ডাউনহলাডি  অংশটি যিখহত িাহরন অেো ১৮০০২২৫৫৩৩ নম্বহর যিান করহত 
িাহরন অেো evoting@nsdl.co.in –যত অনুহরাধ িাঠাহত িাহরন অেো এই 
ে্পক্তর িহঙ্গ এখাহন যোগাহোগ করহত িাহরন:  পিঃ অপিত পেশাল, িে ভাইি 
যপ্রপিহডন্ট/  পিি িলেেী িাহত্র, ি্াহনিার, এন এি পড এল, যট্ড ওয়া্ডপি, ‘ এ’  উইং, 
কিলা পিলি কম্পাউন্ড, যলায়ার িহরল, িুম্বই–৪০০ ০১৩।  যিান– ১৮০০ ১০২০ 
৯৯০/ ১৮০০ ২২ ৪৪৩০, ই–যিল আইপড evoting@nsdl.co.in –যতও পলহখ 
িানাহত িাহরন। 
যকাম্পাপনর োপষপিক পরহিাটপি, পরহিাট ই–যভাটিংহয়র ইউিার আই পড, িািওয়াডপি 
ও পভপি/  ওএপভএি–এর িাধ্হি এপিএি এ যোগ পিহত শতপিােলীর িন্ যে িকল 
িিি্ এই যকাম্পাপনহত পনহির ই–যিল আইপড যরপিস্ার করানপন, তঁারা যকাম্পাপনর 
যরপি্রিার ও যশয়ার ট্ান্সিার এহিন্ট– পিপে ি্াহনিহিন্ট িাপভপিহিি প্রাঃ পলঃ যত 
rta@cbmsl.com –এ ো  পনহিহির পডহিাপিটপর িাটিপিপিি্াহন্টর কাহে পনহির 
ই–যিল আইপড আিহডট কপরহয় পনহত িাহরন। পিপিক্াল িহিপি যশয়ার ধহর রাখা 
িকল িিি্ পনহির নাি, যিাপলও নম্বর, িম্পূণপি ঠিকানা,  যিাোইল নং, ই যিল, যশয়ার 
িাটিপিপিহকহটর স্্ান করাহনা কপি( িািহন ও যিেহন)  ি্ান কাহডপির স্–প্রত্পয়ত স্্ান 
করাহনা কপি এেং িিহি্র ঠিকানার িিেপিহন প্রিাণ পেহিহে আধার কাডপি, ড্াইপভং 
লাইহিন্স, িািহিাটপি ইত্াপির িহধ্ যে যকানও নপের স্–প্রত্পয়ত স্্ান করাহনা 
কপি িহিত স্াক্ষপরত অনুহরাধিহত্রর স্্ান করাহনা কপি ই–যিহলর িাধ্হি িাঠিহয় 
পনহিহির ই–যিল আইপড যরপিস্ার কপরহয় পনহত িাহরন। 
 এক্াইড ইন্ডানস্টজ নলনমত্টড–এর পত্ষে
 স্া/  
 নজত্তন্দ্র র্মার
স্ান:  কলকাতা যকাম্পাপন যিহরিটাপর  ও ই পভ পি– পলগ্াল ও অ্াডপিপনহ্রিশন,
তাপরখ:  ০৬ আগস্,২০২১ এ পি এি নং ১১১৫৯

শ্রী জ্াত্িাদয়া ইিত্ভস্টত্মন্স নলনমত্টড
যরপি.  অপিি :  ১৮ যনতাপি িুভাষ যরাড, কলকাতা– ৭০০ ০০১, িপচিিেঙ্গ
যিান নং :  ৮৭৫০০৫৬০২৫, ই– যিল আইপড:  csrocmca@gmail.com

CIN NO : L65993WB1980PLC03290

 শ্পাস্টাল ব্ালত্টর ফলাফল
পি যকাম্পাপনি অ্াটে ২০১৩ যিকশন ১১০ িহঙ্গ িঠিতে্ পি যকাম্পাপনি ( ি্াহনিহিন্ট অ্ান্ড 
অ্াডপিপনহ্রিশন)  রুলি ২০১৪, রুল ২২ অনুোয়ী যকাম্পাপনর ইকু্ইটি যশয়ার িিূে ক্ালকাটা 
স্ক এক্হচঞ্জ পলপিহটড যেহক পডপলপস্ং– এর িন্, ো পিপকউপরটিি অ্ান্ড এক্হচঞ্জ যোডপি অি 
ইপন্ডয়া ( পডপলপস্ং অি ইকু্ইটি যশয়ারি)  যরগুহলশন ২০০৯ অনুোয়ী যশয়ার যো্ডারগহণর িম্পপত্ত 
চাওয়া েহয়পেল যিাস্াল ে্ালট িাধ্হি ( ে্েোপরক ও বেদ্্পতন উভয় িাধ্হিই) । ওই উহলেখ করা 
েহয়পেল ২৪. ০৬. ২০২১ তাপরহখর যিাস্াল ে্ালট পেজ্ঞপতি িহঙ্গ িঠিতে্ পেহশষ পরহিাপলউশন এেং 
ে্াখ্ািূলক পেেরণী।
শ্রীিতী ইপদিরা যলাপেয়া, যকাম্পাপনর িূণপি িিহয়র পডহরটের যিাস্াল ে্ালট িদ্ধপতর িলািল যঘাষণা 
কহরহেন সু্কটিনাইিার শ্রীিতী পিনু বিন– এর ০৫ আগস্ ২০২১ তাপরহখর পরহিাহটপির পভপত্তহত।
ে্েোপরক ও বেদ্্পতন িাধ্হি গৃেীত যিাস্াল ে্ালহট পেশি এেং িলািল পনহম্ন:  

ক্রম                       নববরণ     শ্শয়ার সংখ্া  

িং  শ্প্রাত্মাটার সারারণ শ্মাট

ক িম্পপত্তিূচক যিাস্াল ে্ালট ে্েোপরক শূন্ ৪৪২৫০ ৪৪২৫০

খ িমিপতিূচক যিাস্াল ে্ালট বেদ্্পতন ৫৫৫৫০ ১২৯৯৩০ ১৮৫৪৮০

ক+ খ যিাট স     ম্মনতসূচক যিাস্াল ে্ালট
 ে্েোপরক ও বেদ্্পতন িাধ্হি ৫৫৫৫০ ১৭৪১৮০ ২২৯৭৩০

গ অিমিপতিূচক যিাস্াল ে্ালট– ে্েোপরক শূন্ শূন্ শূন্

ঘ অিমিপতিূচক যিাস্াল ে্ালট– বেদ্্পতন শূন্ শূন্ শূন্

গ+ ঘ যিাট অিমিপতিূচক যিাস্াল ে্ালট
 ে্েোপরক ও বেদ্্পতন িাধ্হি শূন্ শূন্ শূন্

দ্রষ্টব্:  পিপকউপরটিি অ্ান্ড এক্হচঞ্চ যোডপি অি ইপন্ডয়া ( পডপলপস্ং অি ইকু্ইটি যশয়ারি)  যরগুহলশনি 
২০০৯ অনুোয়ী ‘ িাধারণ যশয়ার যো্ডারগণ’  এেং ‘ যপ্রাহিাটার যশয়ার যো্ডারগণ’  একই অেপিেে।
২৪ জুি ২০২১ তানরত্খর নবজ্নতিত্ত নববৃত নবত্শষ নরত্জানলউশি শ্ভাটানরত্ক্ গৃহীত

 িপরচালন িষপিহির আহিশানেুায়ী
 শ্রী জ্ঞাহনািয়া ইনহভস্হিন্টি পলপিহটহডর িহক্ষ
 স্াঃ/ – 
তাপরখ :  ৫ আগস্, ২০২১   ইনদিরা শ্লানহয়া
স্ান :  পিপলে   িূণপি িিহয়র পডহরটের

 শ্জািাল অনফস, কলকাতা, আরনবও–১
 শ্রীবনৃদ্ধ ভবি

৩৪, শ্জ এল শ্িহরু শ্রাড, কলকাতা–৭০০০৭১

 পনরনশষ্ট–IV  [ রুল ৮( ১)] 
দখল নবজ্নতি
( স্াবর সম্পনত্তর জি্) 

যেহেতু  পনম্নস্াক্ষরকারী যস্ট ে্াঙ্ক অি ইপন্ডয়া–এর অনুহিাপিত অপিিার পেহিহে পিপকউপরটি ইন্টাহরস্ ( এনহিািপিহিন্ট)  রুলি, ২০০২–এর 
রুল ৩ িে িঠনীয় পিপকউপরটাইহিশন অ্ান্ড পরকন্রিাকশন অি পিনাপন্সয়াল অ্াহিটি অ্ান্ড এনহিািপিহিন্ট অি পিপকউপরটি ইন্টাহরস্ 
অ্াটে, ২০০২ –এর ১৩( ১২)  ধারাধীহন অপিপিত ক্ষিতােহল পনহম্নাক্ত ঋণগ্রেীতাগহণর প্রপত উক্ত অ্াহটের ১৩( ২)  ধারাধীহন নীহচ যলখা তাপরখ 
িংেপলত িাপে পেজ্ঞপতি িাপর কহরপেহলন োর িাধ্হি উক্ত পেজ্ঞপতি প্রাপতির তাপরখ যেহক ৬০ পিহনর িহধ্ ওই পেজ্ঞপতিহত উপলেপখত অেপিাঙ্ক 
আিায় যিওয়ার িন্ তাঁহির প্রপত আহ্ান িানাহনা েহয়পেল।
উক্ত ঋণগ্রেীতা ওই িাপে পেজ্ঞপতিহত উপলেপখত িপরিাণ অেপিাঙ্ক আিায় পিহত ে্েপি েওয়ায় এতদ্দারা পেহশষত উক্ত ঋণগ্রেীতা এেং 
িনিাধারহণর প্রপত পেজ্ঞপতি িাপর করা েহছে যে, পনম্নস্াক্ষরকারী পিপকউপরটি ইন্টাহরস্ ( এনহিািপিহিন্ট)  রুলি, ২০০২–এর রুল ৮ িে 
িঠনীয় উক্ত অ্াহটের ১৩( ৪)  নং ধারাধীহন তাঁর ওির অপিপিত ক্ষিতােহল এখাহন পনম্নপলপখত অ্াকাউহন্টর িাহশ উপলেপখত তাপরহখ এখাহন 
নীহচ েপণপিত িম্পপত্তগুপলর িখল পনহয়হেন।
‘এই দানব নবজ্নতির মার্ত্ম  উক্ত অ্াত্ক্টর ১৩ িং রারার ( ৮)  িং উপরারার সংস্াি অিুযায়ী প্রাপ্ শ্ময়াত্দর মত্র্ নিম্ননলনখত জানমিযুক্ত 
পনরসম্পদগুনল ছাড়াত্িার ব্বস্া গ্রহত্ণর জি্ সংনলিষ্ট ঋণগ্রহীতার মত্িাত্যাগ আকষনিণ করা হত্ছে।’ 
পেহশষত ওই ঋণগ্রেীতা এেং িনিাধারণহক এতদ্দারা উক্ত িম্পপত্তগুপল পনহয় যলনহিন না করার িন্ িতকপি করা েহছে এেং উক্ত 
িম্পপত্তগুপল পনহয় যে–যকানও যলনহিন এখাহন উপলেপখত অেপিাঙ্ক এেং তৎিে ভপেষ্হতর িুি, আইপন খরচ, আনুষপঙ্গক িূল্ িহিত যস্ট 
ে্াঙ্ক অি ইপন্ডয়া–এর চািপি িাহিক্ষ েহে।

ক্রম 
িং

ঋণগ্রহীতার িাম
এবং ব্াত্চের িাম

স্াবর সম্পনত্তর নববরণ ১)  েহকয়া অেপিাহঙ্কর িপরিাণ
২)  িাপে পেজ্ঞপতির তাপরখ

৩)  িখল তাপরখ
১ ঋণগ্রহীতা– শ্রী সমীর 

সরকার 

ব্াচে:  শ্শক্পীয়র সরনণ

ফ্্াট নং পি–২–এর অিপরোেপি িিগ্র িপরিাণ, ৩য় তল,  
উত্তর/ িূেপি/ িপচিহি, যপ্রপিহিি নং ২৩০, কানুনহগা িাকপি, 
যিাঃ গপড়য়া, কলকাতা ৭০০০৮৪, কলকাতা পিউপনপিি্াল 
কহিপিাহরশহনর ১০২ নং ওয়াহডপির এলাকাধীন িে িপির 
আনুিাপতক যশয়ার, িাি িুিার পেল্ট আি এপরয়া ৮৮০ 
েগপিিুট, িপি ৩ কাঠা ১৩ েটাক ৫ েগপিিুট, যিৌিা– 
বেষ্ণেঘাটা, যি এল নং ২৮, োনা– োিেিুর, এখন 
িাটুপল, যিলা িপক্ষণ ২৪ িরগনা।

ক)  ₹ ৯০৯৭০৫. ৭২/ – (নয় লক্ষ নয় 
োিার িাতশ িাঁচ টাকা োোত্তর 
িয়িা িাত্র)  ৩১. ০৩. ২০১৬ অনুোয়ী 
ও উদ্ভূত িুি, আইপন খরচ, আনুষপঙ্গক 
িূল্
খ)  ০৭. ০৮. ২০১৯ গ)  ০৫. ০৮. ২০২১

২ ঋণগ্রহীতা– শ্রী শ্গাপাল 
চন্দ্র মাইনত 

ব্াচে:  শ্শক্পীয়র সরনণ

ফ্্াট নং পে–২–এর অিপরোেপি িিগ্র িপরিাণ, ২য় তল,  
উত্তর/ িূেপি/ িপচিহি, যপ্রপিহিি নং ২৩০, কানুনহগা িাকপি, 
যিাঃ গপড়য়া, কলকাতা ৭০০০৮৪, কলকাতা পিউপনপিি্াল 
কহিপিাহরশহনর ১০২ নং ওয়াহডপির এলাকাধীন িে িপির 
আনুিাপতক যশয়ার, িাি িুিার পেল্ট আি এপরয়া ৭৭০ 
েগপিিুট, িপি ৩ কাঠা ১৩ েটাক ৫ েগপিিুট, যিৌিা– 
বেষ্ণেঘাটা, যি এল নং ২৮, োনা– োিেিুর, এখন 
িাটুপল, যিলা িপক্ষণ ২৪ িরগনা। 

ক)  ₹ ৮০১৯২৮. ৭২/ – (আট লক্ষ 
এক োিার নয়শ আটাশ টাকা 
োোত্তর িয়িা িাত্র)  ৩১. ০৩. ২০১৬ 
অনুোয়ী ও উদ্ভূত িুি, আইপন খরচ, 
আনুষপঙ্গক িূল্
খ)  ০৭. ০৮. ২০১৯ গ)  ০৫. ০৮. ২০২১

৩ ঋণগ্রহীতা– শ্রীমতী 
নিত্বনদতা বমনিণ রায় ও  শ্রী 
প্রশান্ত রায় বমনিণ  

ব্াচে:  শ্দশনপ্রয় পাকনি নপ 
অ্ান্ড এস নব

ফ্্াট –এর অিপরোেপি িিগ্র িপরিাণ, ৩য় তল,  উত্তহর, 
পি১/ ৪ গপড়য়া িাকপি, যপ্রপিহিি নং ১৩৩ বেষ্ণেঘাটা, োনা– 
োিেিুর, এখন িাটুপল, কলকাতা িে কিন এপরয়া ও িুপেধা, 
১০০ নং ওয়াহডপির এলাকাধীন, কলকাতা ৭০০০৮৪ । 

ক)  ₹ ৬৪৪৯২০.৫০ (েয় লক্ষ চুয়াপলেশ 
োিার নয়শ কুপড় টাকা িঞ্চাশ িয়িা 
িাত্র)  িুি িে ০৬. ০৭. ২০০৭ অনেুায়ী 
ও উদ্ভূত িুি, আইপন খরচ, আনুষপঙ্গক 
িূল্
খ)  ১১. ০৬. ২০০৭ খ)  ০৩. ০৮. ২০২১

তানরখ:  ০৭. ০৮. ২০২১;  অিুত্মানদত অনফসার 
স্াি:  কলকাতা  শ্স্টট ব্াঙ্ক অফ ইনন্ডয়া    

শ্বলগানছয়া বনতির ৩ িম্বর ওয়াত্ডনি িতুি শ্হলথ্  ইউনিত্টর কাজ শুরু 
হল। ছনব:  আজকাল

সুভাষ সত্রাবত্র মরত্ছ মাছ। শুক্রবার। ছনব: ইন্দ্রিীল শ্ভৌনমক

ওঁত্দর পাত্শ ইিনসওত্রসি শ্কয়ার
আজকাত্লর প্রনতত্বদি

দ্ঃস্ যিধােী োত্রোত্রীহির িহক্ষ ইনপিওহরন্স যকয়ার। লাইি ইনপিওহরন্স 
কহিপিাহরশহনর ১৫ িন কিতী বতপর কহরহেন এই িল। কলকাতা– িে রাহি্র 
যিলাগুপলর প্রত্ন্ত এলাকায় যিৌঁহে োহছে এই িল। ইপতিহধ্ই যেশ পকেু োত্রোত্রী 
িুপ্রপতপঠিত েহয়হেন িড়াহশানা যশষ কহর। িম্ভে েহয়হে ইনপিওহরন্স যকয়াহরর 
িেহোপগতায়। েই যেহক িড়াহশানার িন্ প্রহয়ািনীয় িরঞ্জাি পিহয় িড়ুয়াহির 
িাহশ িাঁপড়হয়হেন িিি্রা। ২০ েেহররও যেপশ িিয় ধহর এই কিপিেহজ্ঞ রহয়হেন 
তাঁরা। আগািী পিহন িপরহেশ এেং অঙ্গিান পনহয় কাি করহত চান। তাঁরা িহন 
কহরন, পশশুহির িহনারঞ্জহন যিাোইল নয়, অপভভােকরা উিোর পিক োগান। 
অন্ পিহক িে িংশয় যেহড় অঙ্গিাহন উৎিােী েহয় উঠুক িিাহির প্রহত্কটি 
স্হরর িানুষ। লাইি ইনপিওহরন্স কহিপিাহরশহনর পনয়ি কানুন পেশহি না িানার 
কারহণ অহনহকই তাঁহির িপলপি যেহক প্রাি্ টাকা যিপরহত িান। িপলপি গ্রােহকর 
প্রাি্ টাকা োহত দ্রুত তাহঁির োহত যিৌঁহে োয় যিই পেষহয়ও িেহোপগতা করহে 
ইনপিওহরন্স যকয়ার।

 ডাির্নিত্ত 
অস্ত্র–সহ শ্গ্রতিার ১ 
নবপুল পনরমাি অত্ারুনিক 
আত্নেয়াস্ত্র–সহ এক ব্নক্তত্ক 
আটক করল এসটিএফ। রৃত্তর 
িাম অমল র্মার। বানড় নবহাত্রর 
ভাগলপুত্রর মুত্ঙ্র এলাকায়। 
শুক্রবার ডাির্নি শ্টাল প্াজার 
কাত্ছ একটি কলকাতাগামী বাত্স 
তল্ানশ চালায় এসটিএত্ফর 
জওয়ািরা। অনভযুক্ত অমল 
র্মাত্রর ব্াগ শ্েত্ক উদ্ধার হত্য়ত্ছ 
দুটি ম্াগনজি–সহ একটি িাইি 
এম এম কাবনিাইি এবং পাঁচটি 
৭.৬৫ এম এম নপতিল সহ দশটি 
ম্াগনজি। অস্ত্র আইত্ি মামলা 
রুজু হত্য়ত্ছ।

  িয়ািজুনলত্ত 
 নমনি উত্টে মৃত ১
নিয়ন্ত্রণ হানরত্য় িয়ািজুনলত্ত উত্টে 
শ্গল যানরিত্বাঝাই নমনিবাস। ঘটিায় 
মতুৃ্ হত্য়ত্ছ ১ জত্ির। আহত ১০। 
শুক্রবার সকাত্ল জগৎবল্ভপুত্রর 
সত্ন্তাষপুত্রর ঘটিা। পুনলশ জািায়, 
মতৃ্তর িাম মহম্মদ আনল নমত্দ্ 
(৪৫)। তারঁ বানড় জগৎবল্ভপুত্রই। 
এনদি প্রচণ্ড বনৃষ্টর মত্র্ পুরাশ 
শ্েত্ক হাওড়াগামী নমনিবাসটি দ্রুত 
গনতত্ত যানছেল। হাওড়া–আমতা 
শ্রাত্ডর ওপর সত্ন্তাষপুত্রর কাত্ছ 
নিয়ন্ত্রণ হানরত্য় পাত্শর িয়ািজুনলত্ত 
উত্টে যায়। আশপাত্শর শ্লাকজি, 
জগৎবল্ভপুর োিার পুনলশ দ্রুত 
উদ্ধার কাত্জ িাত্ম।

হলনদয়া শাখা 
( পূবনিতি অন্ধ্র ব্াঙ্ক)  

আকাশ নবন্ডং, শ্দত্ভাগ নসটি শ্সন্ার, 
হলনদয়া, শ্জলা– পূবনি শ্মনদিীপুর,  নপি– ৭২১৬৫৭

[ পিপকউপরটি ইন্টাহরস্ ( এনহিািপিহিন্ট)  রুলি, ২০০২–এর রুল ৮( ১)  অনুয়ায়ী]  দখল নবজ্নতি ( স্াের িম্পপত্তর িন্) 

যেহেতু ইউনিয়ি ব্াঙ্ক অফ ইনন্ডয়া, হলনদয়া শাখা ( িূেপিতন অন্ধ্র ে্াঙ্ক) – এর অনুহিাপিত অপিিার পেহিহে পনম্নস্াক্ষরকারী পিপকউপরটাইহিশন 
অ্ান্ড পরকন্রিাকশন অি পিনাপন্সয়াল অ্াহিটি অ্ান্ড এনহিািপিহিন্ট অি পিপকউপরটি ইন্টাহরস্ অ্াটে, ২০০২ যিাতাহেক এেং পিপকউপরটি 
ইন্টাহরস্ ( এনহিািপিহিন্ট)  রুলি ২০০২– এর রুল ৩– এর িহঙ্গ িঠনীয় উক্ত অ্াহটের ১৩( ১২)  ধারাধীহন তাঁর ওির অপিপিত ক্ষিতােহল 
পনম্নপলপখত যিনিার/ িাপিনিার/ েন্ধকিাতা– এর প্রপত িাপে পেজ্ঞপতি ইিু্ কহরপেহলন ( তাপরখ পনহম্ন)  োহত উক্ত পেজ্ঞপতির তাপরখ যেহক ৬০ 
পিহনর িহধ্ িংপলিষ্ট পেজ্ঞপতিহত উপলেপখত িপরিাণ েহকয়া টাকািয়িা িুি িহিত আিায় যিওয়ার িন্ তাঁহির আহ্ান িানাহনা েহয়পেল।
উক্ত যিনিার/ িাপিনিার/ েন্ধকিাতাগণ  ওই িপরিাণ অেপিাঙ্ক আিায় পিহত ে্েপি েওয়ায় এতদ্দারা পেহশষ কহর ওই 
যিনিার/ িাপিনিার/ েন্ধকিাতাগণ এেং িনিাধারহণর জ্ঞাতাহেপি িানাহনা েহছে যে, পনম্নস্াক্ষরকারী উক্ত রুলিিিূহের রুল ৮– এর িহঙ্গ 
িঠনীয় উক্ত অ্াহটের ১৩( ৪)  ধারাধীহন তাঁর ওির অপিপিত ক্ষিতােহল ০৫. ০৮. ২০২১ তাপরহখ নীহচ েপণপিত িম্পপত্তর িখল পনহয়হেন।
পেহশষ কহর ওই যিনিার/ িাপিনিার/ েন্ধকিাতা এেং িনিাধারণহক এতদ্দারা পনহম্নাক্ত িম্পপত্ত পনহয় যলনহিন না করার িন্ িতকপি করা 
েহছে এেং এর িহরও এই িম্পপত্ত পনহয় যে যকানও যলনহিন করা েহল তা উক্ত পেজ্ঞপতিহত উপলেপখত েহকয়া টাকা ও তার ওির িুি, িাশুল, 
আকপমিক খরচািাপত ইত্াপি িহিত ইউনিয়ি ব্াঙ্ক অফ ইনন্ডয়া, হলনদয়া শাখা ( িূেপিতন অন্ধ্র ে্াঙ্ক) – এর চািপি িাহিক্ষ েহে।  

ক্রম িং ( ১) ( ২) 
অ্াকাউত্ন্র িাম শ্বনিজুর রহমাি শ্মঃ শ্রেড আমাইি ( অংশীদানর সংস্া) , অংশীদারগণ:  

সিৎ নসিহা, শ্শখ আনমরুল ইসলাম, মত্িাজ 
প্রামানণক

সহ– ঋণগ্রহীতাগণ শ্রীমতী শ্রানজিা রহমাি এবং
আনশক রহমাি

দানব নবজ্নতির তানরখ ১৯. ০৪. ২০২১ ১৮. ০৫. ২০২১
বত্কয়া অেনিাঙ্ক
৩১. ০৩. ২০২১ তানরত্খ

₹  ২,৮৮,৩৩৪. ৪২ ( দ্’ লক্ষ অষ্টাপশ োিার পতনহশা যচৌপত্রশ টাকা 
পেয়াপলেশ িয়িা িাত্র)  ৩১. ০৩. ২০২১ অনুোয়ী

₹  ২৩,৭৩,৮৩৯. ০০ ( যতইশ লক্ষ পতয়াত্তর োিার 
আটহশা উনচপলেশ টাকা িাত্র)  ৩০. ০৪. ২০২১ অনুোয়ী

দখত্লর তানরখ  ৫. ০৮. ২০২১ ০৫. ০৮. ২০২১
বন্ধকদাতার িাম শ্রীমতী শ্রানজিা রহমাি সিৎ নসিহা, মত্িাজ প্রামানণক এবং প্রশান্ত শ্গাসামী

সম্পনত্তর নববরণ
১)  অ্াকাউত্ন্র িাম:  শ্বনিজুর রহমাি
১.  পেরিয় পডড নং আই– ৫৬২৪, তাপরখ ০৫. ১০. ২০০৬, োস্তুিপি– িে ভেন অেপস্ত যিৌিা– োিুহিেিুর, েলপিয়া যিৌরিভার ওয়াডপি নং ৪, যি এল নং 
১২৬, খপতয়ান নং আর এি ৩২০, এল আর ১৮৫৭ এেং ২৭৮৫, োল ৪৭৯০, ১. ১১০ যডপিহিল িপির এল আর প্লট নং ৮৪৩ এেং ১. ৬৬৬ যডপিহিল 
িপির এল আর প্লট নং ৮৪৪ ( দ্টি প্লহট যিাট িপির িপরিাি = ২. ৭৭৬ যডপিহিল) , িাপলকানা–  যরাপিনা রেিান
২.  পেরিয় পডড নং আই– ২১২৮, তাপরখ ১৫. ০৫. ২০০৭, োস্তু িপি– িে ভেন, অেপস্ত যিৌিা–  োিুহিেিুর, েলপিয়া যিৌরিভার ওয়াডপি নং ৪, যি এল নং 
১২৬, খপতয়ান নং এল আর ৩৫৭৫, োল ৪৭৯০, ০. ৩৩৩ যডপিহিল িপির এল আর প্লট নং ৮৪৩ এেং ০. ৫০০ যডপিহিল িপির এল আর প্লট নং ৮৪৪ 
( দ্টি প্লহট যিাট িপির িপরিাি =  ০. ৮৩৩ যডপিহিল) , িাপলকানা–  যরাপিনা রেিান
উভয় প্লহট যিাট িপি = ৩. ৬০৯ যডপিহিল। যচৌেপদি:  উত্তহর–  পেধান িণ্ডিহতর িম্পপত্ত, িপক্ষহণ–  ৮ িুট চওড়া পিপি খাল, িূহেপি–  ধনঞ্জয় োলিাহরর 
িম্পপত্ত, িপচিহি–  িৎিঙ্গ আশ্হির িম্পপত্ত।
১)  অ্াকাউত্ন্র িাম:  শ্মসাসনি শ্রেড আমাইি
১.  পেরিয় পডড নং:   আই– ২৯১৩, তাপরখ:  ২৪. ০৪. ২০১৩, খাপল োস্তু িপির িপরিাি–  ০৩ যডপিহিল, অেপস্ত যিৌিা–  খািানচক, েলপিয়া যিৌরিভার 
অধীহন, যি এল নং ১৩৪, খপতয়ান নং আর এি ১২৯, এল আর োল– ১০৪৩, ১০৪৪,  এেং ১১৪৫, অেপস্ত আর এি প্লট নং ৩৪, এল আর প্লট নং ১০১, 
নািাপঙ্কত িহনাি প্রািাপণক, িনৎ পিনো এেং কালীিি িািন্ত।
২.  পেরিয় পডড নং আই–২৯১৪, তাপরখ:  ২৪. ০৪. ২০১৩, খাপল োস্তু িপির িপরিাি ০৩ যডপিহিল, অেপস্ত যিৌিা–  খািানচক, েলপিয়া যিৌরিভার 
অধীহন, যি এল নং ১৩৪, খপতয়ান নং আর এি ১২৯, এল আর োল–  ১০৪৩, ১০৪৪,  এেং ১১৪৫, অেপস্ত আর এি প্লট নং ৩৪, এল আর প্লট নং ১০১, 
নািাপঙ্কত িহনাি প্রািাপণক, িনৎ পিনো এেং কালীিি িািন্ত।

প্ট িং ১০১ স্াত্ি শ্মাট জনম:  ৬. ০০ শ্ডনসত্মল, শ্চৌহনদি:  উত্তত্র–  উত্তম মাইনত, দনষেত্ণ–  রাতিা, পূত্বনি–  মরুসূদি শ্ভৌনমক, পনচিত্ম–  উত্তম 
মাইনত এবং রাতিা দ্ অ্াত্ক্টর ১৩ রারার উপরারা ( ৮)  অিুযায়ী প্রাপ্ বত্কয়া আদায় নদত্য় জানমিযুক্ত সম্পদ ছানড়ত্য় নিত্ত বলা হত্ছে 
ঋণগ্রহীতা/ জানমিদার/ বন্ধকদাতাগণত্ক।
তানরখ:  ০৫. ০৮.২০২১, স্াি:  হলনদয়া, পূবনি শ্মনদিীপুর    অিুত্মানদত আনরকানরক, ইউনিয়ি ব্াঙ্ক অফ ইনন্ডয়া

 দখল নবজ্নতি
( স্াবর সম্পনত্তর জি্), রুল ৮( ১)  

যেহেতু,  ইপন্ডয়ান ওভারপিি ে্াঙ্ক–  এর অনুহিাপিত অপিিার পেহিহে পনম্নস্াক্ষরকারী পিপকউপরটাইহিশন 
অ্ান্ড পরকন্রিাকশন অি পিনাপন্সয়াল অ্াহিটি অ্ান্ড এনহিািপিহিন্ট অি পিপকউপরটি ইন্টাহরস্ অ্াটে, 
২০০২ যিাতাহেক এেং পিপকউপরটি ইন্টাহরস্ ( এনহিািপিহিন্ট)  রুলি, ২০০২– এর রুল  ৩ – এর িহঙ্গ 
িঠনীয় উক্ত অ্াহটের ১৩( ১২)  ধারাধীহন তাঁর ওির অপিপিত ক্ষিতােহল যিনিারগণ ও িাপিনিারগণ ( ১)  
শ্মসাসনি ইউত্রকা রে্াত্ভলস অ্ান্ড টু্রস, স্তাঃ ৺ আনদি িিুিিার, ২পি, যিৌেপি যিন্টার, ৪৮ গপড়য়াোট 
যরাড, কলকাতা– ৭০০০১৯ ( ঋণগ্রহীতা),  ( ২)  শ্মসাসনি ইউত্রকা টু্রস অ্ান্ড রোত্ভলস, স্তাঃ ৺ আনদি 
িিুিিার, ১৭০/ ১, এ. যি. পি যোি যরাড, কলকাতা– ৭০০০১৪ ( ঋণগ্রহীতা) , ( ৩)  শ্রীমতী শ্সৌনম মজুমদার, 
স্ািী–  ৺ আনদি িিুিিার, ১৬/ ২পি, কাপলকািুর যরাড, কলকাতা– ৭০০০৯৯ ( জানমিদার) , ( ৪)  শ্রীমতী 
গীতা মজুমদার, ৺ আনদি িিুিিাহরর িাতা, ১৬/ ২, কাপলকািুর যরাড, কলকাতা– ৭০০০৯৯ ( ৺ আিদি 
মজুমদাত্রর উত্তরানরকারী) , ( ৫)  মাস্টার আনদত্ মজুমদার, িাতা– শ্রীিতী যিৌপি িিুিিার দ্ারা প্রপতপনপধত 
১৬/ ২পি, কাপলকািুর যরাড, কলকাতা– ৭০০০৯৯ ( ৺ আিদি মজুমদাত্রর উত্তরানরকারী) , ( ৬)  শ্রীমতী 
অদৃতা মজুমদার, িাতা–  শ্রীিতী যিৌপি িিুিিার দ্ারা প্রপতপনপধত,  ১৬/ ২পি, কাপলকািুর যরাড, কলকাতা–
 ৭০০০৯৯ ( ৺ আনদি িিুিিাহরর উত্তরাপধকারী) – এর প্রপত ২০. ০৪. ২০২১ তাপরখ িংেপলত িাপে পেজ্ঞপতি 
ইিু্ কহরপেহলন, োহত উক্ত পেজ্ঞপতির তাপরখ যেহক ৬০ পিহনর িহধ্ িংপলিষ্ট পেজ্ঞপতিহত উপলেপখত 
িপরিাণ অেপিাঙ্ক টাঃ ৬৭,৩৪,১০১. ৪৩ ( সাতষট্টি লষে শ্চৌনরিশ হাজার একত্শা এক টাকা ও শ্ততানল্শ 
পয়সা মারি)  ৩১. ০৩. ২০২১ অনুোয়ী ঋণ িপরহশাধ িেপিন্ত চুপক্তেদ্ধ োহর িুি, খরচ িহিত আিায় যিওয়ার 
িন্ তাঁহির আহ্ান িানাহনা েহয়পেল।
( ১)  উক্ত যিনিার/ িাপিনিারগণ এেং প্রয়াত ঋণগ্রেীতার উত্তরাপধকারী ওই িপরিাণ অেপিাঙ্ক আিায় 
পিহত ে্েপি েওয়ায় এতদ্দারা পেহশষ কহর ওই যিনিার/িাপিনিার/  প্রয়াত ঋণগ্রেীতার উত্তরাপধকারী  এেং 
িনিাধারহণর জ্ঞাতাহেপি িানাহনা েহছে যে, পনম্নস্াক্ষরকারী উক্ত রুলিিূহের রুল ৮– এর িহঙ্গ িঠনীয় 
উক্ত অ্াহটের ১৩( ৪)  ধারাধীহন তাঁর ওির অপিপিত ক্ষিতােহল ০৫ আগস্ট ২০২১ তাপরহখ নীহচ েপণপিত 
িম্পপত্তর িখল পনহয়হেন।
( ২)  পেহশষ কহর ওই যিনিার/ িাপিনিার প্রয়াত ঋণগ্রেীতার উত্তরাপধকারীগণ এেং িনিাধারণহক 
এতদ্দারা পনহম্নাক্ত িম্পপত্ত পনহয় যলনহিন না– করার িন্ িতকপি করা েহছে এেং এর িহরও এই িম্পপত্ত 
পনহয় যে যকানও যলনহিন করা েহল তা উক্ত পেজ্ঞপতিহত উপলেপখত েহকয়া টাকা ো পনহম্ন পেেৃত ও তার 
ওির িুি, িাশুল, আকপমিক খরচািাপত ইত্াপি িহিত ইপন্ডয়ান ওভারপিি ে্াঙ্ক– এর চািপি িাহিক্ষ েহে। 

ক্রম িং         ব্াত্ঙ্কর িাম সুনবরার ররি/ সীমা ৩১. ০৩. ২০২১ তানরত্খ শ্মাট 
   বত্কয়া ( টাকায়) 

১. ইপন্ডয়ান ওভারপিি ে্াঙ্ক ক্াশ যরিপডট  ₹  ৬৭,৩৪,১০১. ৪৩ * * 
  ₹  ৫৯,০০,০০০. ০০  

* *  িে চুপক্তেদ্ধ োহর আরও িুি, চািপি ইত্াপি উিহরাক্ত তাপরখ যেহক ো িাপে পেজ্ঞপতিহত উপলেপখত 
িপরহশাধ িেপিন্ত পেেুক্ত িাপে পেজ্ঞপতি িাপরর িহর িিা অেপিাঙ্ক। ৩১. ০৩. ২০২১ তাপরহখর েহকয়া প্রহিয় 
চুপক্তেদ্ধ োহর আরও িুি, খরচ, ঋণ িপরহশাহধর িিয় িেপিন্ত।
( ৩)  এর িাশািাপশ উক্ত অ্াহটের ১৩ ধারার ( ৮)  উিধারার িংস্ান যিাতাহেক উিলব্ধ িিহয়র িহধ্ 
ে্াহঙ্কর প্রাি্ েহকয়া টাকািয়িা আিায় পিহয় পনম্নপলপখত িাপিনেুক্ত িম্পপত্ত োপড়হয় যনওয়ার ে্েস্া 
করার িন্ িংপলিষ্ট যিনিার/ িাপিনিার/ প্রয়াত ঋণগ্রেীতার উত্তরাপধকারীর দৃপষ্ট আকষপিণ করা েহছে। 

স্াবর সম্পনত্তর নববরণ
সুরষোর ররি ( বন্ধক ইত্ানদ) 
১)  স্ত িপলল নং ০৩৫৫৩ িাল ২০০৫ িিা কহর েন্ধক নপেভুক্ত িাে– যরপি্রিার পডএিআর–৩, আপলিুর 
এেং নপেভুক্ত েুক নং আই, ভপলউি নং ৮, িৃঠিা ৪২৪৯ যেহক ৪২৬৪ নবং িং আই– ০৩৫৫৩, সাল ২০০৫
সুরষোর নববরণ:  িপি ও ভেহনর িিেন্ধক, যিৌিা–কাপলকািুর, যি এল নং ২০, োনা–কিো, 
কলকাতা যিৌরিভার ওয়াডপি নং ১০৬, যোপধিত্ি যকা অিাহরটিভ োউপিং যিািাইটি পলঃ, প্লট নং 
১৬/ ২, কাপলকািুর যরাড, োনা–কিো, যিলা–িপক্ষণ ২৪ িরগনা, কলকাতা–৯৯, িপরিাি ২. ২৬ কাঠা 
( আনুিাপনক)  িামানঙ্কত ৺ আিদি মজুমদার, যার নডড িং ০৩৫৫৩, সাল ২০০৫।
তানরখ:  ০৫. ০৮. ২০২১  অিুত্মানদত আনরকানরক
স্াি:  কলকাতা   ইনন্ডয়াি ওভারনসজ ব্াঙ্ক

ইন্ারি্াশিাল নবজত্িস ব্াচে;  ৬, রত্য়ড নস্টট, কলকাতা– ৭০০০১৬
শ্ফাি: ২২৬৫ ২৪৮৭, ই– শ্মল: iob0585@iob.in

( শ্কাটি টাকায়) 
                                            

নববরণ  
                                                                                     সমাতি ত্রিমানসক                                           সমাতি বষনি

 ৩০. ০৬. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২১৩ ০. ০৬. ২০২০ ৩১. ০৩. ২০২১ 
 ( নিরীনষেত) ( অনিরীনষেত) (নিরীনষেত) (  অনিরীনষেত) 
কারবার শ্েত্ক শ্মাট আয় ( শ্িট)  ৪২৮. ৯১ ৪১১.৩৮ ২০৬. ০০ ১২১৬. ২৭
সুদ, অবচয় এবং কত্রর আত্গ আয় ( ইনবআইটিনডএ)  ৮৫.  ৬৭ ৬৬.৫৩ ৩৩.৬৩ ১৮১. ৪৬
িংপলিষ্ট যিয়াহি যনট িুনািা/ ( ক্ষপত)  [ ে্পতরিিী িিািিূে ও কহরর আহগ]  ৪৩. ৯১ ২৯. ৮১  ( ১০. ৮১)  ৩০. ১৬
িংপলিষ্ট যিয়াহি যনট িুনািা/ ( ক্ষপত)  [ ে্পতরিিী িিািিূে ও কহরর িহর]  ৪৩. ৯১ ১০২. ২৭ ( ১০. ৮১)  ১০২. ৬২
িংপলিষ্ট যিয়াহি কহরর িহর যনট িুনািা/ ( ক্ষপত)  [ ে্পতরিিী িিািিূে ও কহরর িহর]  ৩১. ৯৯ ৪৭. ২৮  ( ৭. ২৮)  ৫১. ০৬ 
িংপলিষ্ট যিয়াহি যিাট যোধগি্ আয়  ৩৯. ৩৭ ৪৯. ৪৬ ( ৩. ৯৮)  ৭৭. ০২
যিড আি ইকুইটি যশয়ার িূলধন ( প্রপতটির যিি ভ্ালু ₹ ২/ –)   ১২. ১০  ১২. ১০  ১২. ১০  ১২. ১০ 
অন্ ইকুইটি    ২৮৩. ৮৪
যশয়ার পিেু আয় ( প্রপতটি ₹ ২/ –)  েুপনয়াপি ( ₹ )    ৫. ০৯  ৭. ৮১  ( ১. ২০)   ৮. ৪৩
পিপশ্ত ( ₹ )  ৪. ০৩  ৭. ৭৮  ( ১. ২০)   ৮. ৪০
দ্রষ্টব্: 
উিপরপলপখত পেেৃপতটি যিপে ( পলপস্ং অেপলহগশনি অ্ান্ড পডিহ্ািার পরহকায়্ারহিন্টি)  যরগুহলশনি, ২০১৫–এর যরগুহলশন ৩৩ যিাতাহেক স্ক এক্হচঞ্জিিূহে যিশ 
করা আপেপিক িলািহলর পেশি খপতয়াহনর িংপক্ষতিিার। িিাতি বত্রিাপিক িলািলগুপল েহম্ব স্ক এক্হচহঞ্জর ওহয়েিাইট অেপিাৎ, www.bseindia.com , ন্াশনাল স্ক 
এক্হচহঞ্জর ওহয়েিাইট অেপিাৎ, www.nseindia.com এেং যকাম্পাপনর ওহয়েিাইট অেপিাৎ, www.emamipaper.in –যতও  যিওয়া আহে।
 যোহডপির িন্ ও তরহি
 পেহেক চাওলা
স্ান :  কলকাতা িূণপি িিহয়র পডহরটের ও পি ই ও
তাপরখ :  ৬ আগস্, ২০২১ পডআইএন:  ০২৬৯৬৩৩৬

 নসআইএি:  L21019WB1981PLC034161 
যরপিস্াডপি অপিি:  অ্াহরিািপলি, ইউপনট ১, ১৬ তল, ১৮৫৮/ ১, রািডাঙ্গা যিন যরাড, কলকাতা–৭০০ ১০৭

যিান:  ০৩৩ ৬৬২৭ ১৩০১, ওহয়েিাইট:  www.emamipaper.in ,  ই–যিল:  investor.relations@emamipaper.com  

৩০  জুি, ২০২১ সমাতি ত্রিমানসক আনেনিক ফলাফল
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