
 

 

 

Ref No.: EIL/SEC/2020-21/19 

 

27th August 2020 

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 notice for transfer of equity shares to IEPF  

 

In accordance with Rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, 

Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (as amended) and pursuant to Regulation 47 of SEBI 

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed 

copies of notices published by the Company in  Business Standard (English) and Aajkaal 

(Bengali) newspaper dated 27.08.2020 for the attention of shareholders of the Company with 

respect to transfer of equity shares to Investor Education and Protection Fund Authority. 

 

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  

EVP- Legal & Administration 

ACS No. 11159 

 

Encl: As stated above 

http://www.exideindustries.com/
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KOLKATA | THURSDAY, 27 AUGUST 2020

OFFICE OF THE BANSPAHARI GRAM PANCHAYAT
:: CHAKADOBA ::BANSPAHARI:: JHARGRAM

(banspaharigp@gmail.com)

eNIT No. - JGM/BINPUR-II BLOCK/BANSPAHARI GP/eNIT-6/2020-21

& JGM/BINPUR-II BLOCK/BANSPAHARI GP/eNIT-6/2020-21

NOTICE INVITING e-TENDER

Office Memo No.-366(10)/20 & 367(10)/20 , Dated:-24/08/2020

Sl.
No

TENDER ID Nos BID Submission
Date & Time

BID Closing
Date & Time

2020_ZPHD_293985_11 1

4
2020_ZPHD_294083_1

To
2020_ZPHD_294083_4

2

26/08/2020,

Time:-10.15

AM

09/09/2020

Time:-06.00

PM

For Details please visit website www.wbtenders.gov.in
sd/- Pradhan

Banspahari GP

I, the undersigned would like to give
notice to the public in general that my
client, Kiran Jain misplaced the original
Title Deed, being No. 1334 for the year
1993 registered in Book-I, Volume No-
33, Pages from 276 to 304, registered in
the of ce of the Sub Registrar of
Assurance, Calcutta on 01.02.1993 in
respect of an of ce space, measuring
about 396 sq. ft. in the North-East front
portion of Premises No. 46A/2, Ra
Ahmed Kidwai Road, Lot A, 5th Floor,
Kolkata 700016 and accordingly one
G.D. vide No. 1076 dtd. 18.08.2020 was
lodged at Park Street Police Station. No
claim should be entertained on the basis
of the aforesaid misplaced deed. Kindly
contact the undersigned upon locating
the said Title Deed.

Md. Rizwan Alam
Advocate

Mob : 8617704045

PUBLIC NOTICE



রাজ্য
কলকাতা বৃহস্পততবার ২৭ আগস্ট ২০২০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

৩

আতলপুরর মাদার টেতরজার 
১১০তম জন্মতদরে। বুধবার। 

ছতব: তবজয় টেেগুপ্ত

নজরকাড়া

কম্মখাতল/  ব্যবো/ বাতিজ্য/  হারারো/ প্াতপ্ত ইত্যাতদ তবজ্াপে
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা অতততরক্ত শব্দ ১৮ োকা

 আজকারলর প্ততরবদে

আবার উবর চালরকর অেভ্যতা। শ্লীলতাহাতের ঘেোয় টরেপ্তার 
উবর চালক। মঙ্গলবার রারত দু’ জে অতভরেত্লী কমতলকা মণ্ডল 
এবং তাঁর বনু্ েুকে্যা চক্রবততী হতররদবপুর এলাকার যুবচক্র 
ক্ারবর োমরে টেরক অ্যাপক্যারব ওরেে। অতভরযাগ, গাতির 
টলারকশে ঠিক করার জে্য চালকরক বলরতই তক্ম শুরু হয়। 
অতভরযাগ, চালক ে্যাতেোইজার বার করর দু’ জরের মুরখ 
তছটিরয় টদে। গাতি টজারর চালারত োরক চালক। দুরো ব্যাগ 
তেরয় অ্যাপক্যারবর দরজা খুরল ওই দুই অতভরেত্লী োমার 
টচষ্া কররে। গাতি োমারত বলরলও গাতি ো োতমরয় আরও 
টজারর চাতলরয় টদয়। দরজা টখালা অবস্ারতই গাতি ছেুরত 
োরক। এরপর এক জায়গায় দাঁতিরয় দুই অতভরেত্লীর ব্যাগ 
ধররও োোর টচষ্া করর। োোয় অতভরযাগ করা হয়। এরপর 
চারু মারক্মে োো এলাকা টেরক স্বপে তবশ্াে োরম ওই 
চালকরক ধরর পুতলশ। তজজ্াোবাদ চলরছ। রবলীন্দ্র েররাবর োোর োমরে টেই গাতি। বুধবার। ছতব: আজকাল

দুই অভিনেত্রীর মনুে স্যাভেটযাইজযার চযালনের!

  ৩৫ টকাটির 
মূতত্ম উদ্ার

৩৫ টকাটি োকা 
মরূল্যর অ্যাতটিক 
মতূত্ম উদ্ার করল 
শুল্ক দপ্তর। 
বাংলারদশ 
পাচাররর আরগই 
টেগুরলারক ধরা 

হল। দতষিি তদোজপুররর একটি 
জায়গায় ট্ারক করর ওই মতূত্মগুরলা 
তেরয় আো হতছিল। টবতশরভাগই 
তবষু্ মতূত্ম। এছািা েত্মকলী, দুগ্মার 
মতূত্মও ররয়রছ। ধারের বস্ার টভতর 
লকুরো তছল বহুমলূ্য দুষ্পাপ্য মতূত্ম। 
কাতলয়াগঞ্জ েলীমারতে লতর আেরক 
ধারের বস্া খরুল টেরল মতূত্মগুরলা 
উদ্ার করা হয়। অতধকাংশ মতূত্ম 
েবম ও ট�ািশ শতরকর বরল 
প্ােতমক তদরতে জাো টগরছ। 
ধতৃরদর তজজ্াোবাদ চলরছ।  

  স্বামলী, শাশুতিরক
 বধুবার আতলপুর আদালরতর 
অতততরক্ত টজলা ও দায়রা 
আদালরতর তবচারক পাে্মপ্ততম 
চক্রবততী বধহূত্যার মামলায় মতৃার 
স্বামলী ও শাশুতিরক ১০ বছর 
েশ্রম কারাদরণ্ডর আরদশ তদরলে। 
২০১০ োরল রবলীন্দ্রেগররর ঘেো। 
হাোে টমাল্ার েরঙ্গ তবরয় হরয়তছল 
জােতলো টবগরমর। তবরয়র ৫ 
মারের মাোয় আগুরে পুরি মতুৃ্য 
হয় ওই বধরূ।

  কারাদণ্ড
গত তিরেম্বরর   ৯ বছররর এক 
তকরশারলীর শ্লীলতাহাতের ঘেোয় 
টলাকোে মণ্ডলরক টরেপ্তার 
কররতছল উর্ািাঙা োোর 
পতুলশ। ওই তকরশারলীর মা োোয় 
অতভরযাগ জাতেরয়তছরলে। 
পলাতক তছল টলাকোে। 
টজরায় টে অপরাধ স্বলীকার 
করর। বুধবার তশয়ালদা আদালত 
অতভযুক্ত টলাকোেরক ৫ 
বছররর কারাদরণ্ডর আরদশ 
তদরয়রছ। টেইেরঙ্গ ২০ হাজার 
োকা জতরমাো। জতরমাোর ৯০ 
শতাংশই তেয্মাতততারক তদরত হরব। 

  প্তারক টরেপ্তার
এেআরএে হােপাতারলর প্তারিা 
চরক্রর এক চাঁইরক টরেপ্তার করররছ 
এটিাতল োোর পুতলশ। োম তদললীপ 
মণ্ডল। ধৃত ব্যতক্ত হােপাতারল 
তচতকৎো করারত আো টরাগলীরদর 
তমরে্য কো বলত। েস্ায় তবতভন্ন 
পরলীষিা করর টদওয়ার োঁদ 
টপরততছল। এক মতহলার টেরক 
োরি ৩ হাজার োকাও তেরয়তছল। 
ধৃতরক ৩০ আগস্ট পয্মতে পুতলশ 
টহোজরত পাঠিরয়রছ আদালত।

   অশ্লীলতা, টরেপ্তার
টহায়ােেঅ্যারপ অশ্লীল ছতব 
পাঠিরয় ধরা পিল রাজারাম শম্মা। 
অতভরযাগ, ওই ব্যতক্ত করয়কজে 
মতহলারক অশ্লীল ছতব ও টমরেজ 
পাোত। োইবার োোয় অতভরযারগর 
তভততিরতই টরেপ্তার করা হয়। ধৃতরক 
২৮ আগস্ট পয্মতে পতুলশ টহোজরত 
রাখার তেরদ্মশ তদরয়রছ আদালত।    

  ঝুলতে টদহ
তবধােেগরর অস্বাভাতবক মৃতু্য 
টপ্রৌরের। মঙ্গলবার েরন্য় তব তব 
ব্লরক তেরজর বাতিরত অতেন্্য 
টগাস্বামলী (৫৬) োরম ওই ব্যতক্তর 
ঝুলতে টদহ উদ্ার হরয়রছ। 
িাকািাতক কররও োিা ো টমলায় 
তবধােেগর উতির োোয় খবর টদে 
পিতশরা। পুতলশ এরে দরজা টভরঙ 
টদহ উদ্ার করর। টদাতলা বাতিরত 
একাই োকরতে তততে। একতলায় 
োরকে টকয়াররেকার। একটি 
তবরোদে পারক্ম আরগ উচ্চ পরদ 
চাকতর কররতে অতেন্্য টগাস্বামলী। 
লকিাউরে চাকতর হাতররয় বাতিরত 
বরে তছরলে।

তেউ মারক্মরে লকিাউরের প্চার পুতলরশর। বুধবার। ছতব: তবজয় টেেগুপ্ত

  করটিেরমটি টজাে 
১৭ টেরক করম ১১ 
কলকাতায় করটিেরমটি টজারের 
েংখ্যা ১৭ টেরক করম ১১ হল। 
পুরেভার প্কাতশত তাতলকা 
অেুযায়লী, বত্মমারে ৩ এবং ৯ 
েম্বর বররারতই েবরেরক টবতশ 
করটিেরমটি টজাে ররয়রছ। ৩ এবং 
৯ বররারত ৩টি করর, ৮ ও ১৬ 
েম্বর বররারত দু’ টি করর, ৪ েম্বর 
বররায় একটি করটিেরমটি টজাে 
ররয়রছ। ১১টি করটিেরমটি টজারের 
তাতলকায় আবােে ররয়রছ ৩টি। এর 
মরধ্য কুইন্স পারক্মর দুটি আবােে 
এবং ক্যারেল োকু্মলার টরারির 
একটি আবােে ররয়রছ। টচতলা 
টরারির একটি বতস্ করটিেরমটি 
টজারের মরধ্য ররয়রছ। আর 
বাতক টয ৭টি এলাকা করটিেরমটি 
টজারের মরধ্য ররয়রছ, তার মরধ্য 
ব্যতক্তগত মাতলকাোধলীে বাতি, ফ্্যাে, 
ঘেবেততপূি্ম জায়গা তমরলতমরশ 
ররয়রছ। এর মরধ্য ররয়রছ টবরলঘাো 
টমইে টরাি, বাররায়াতরতলা টরাি, 
তেস্টার তেরবতদতা টরাি, তবদ্যাোগর 
েরতি, েুকাতে েরতি, যুগলতকরশার 
দাে টলে, েবতজবাগাে টলে এবং 
মেোতলা টলে। 

  পুরেভারক োহায্য 
টকাতভি–১৯ টমাকাতবলায় কলকাতা 
পুরেভার স্বাস্্য এবং োোইকমতীরা 
জলীবরের ঝঁুতক তেরয় তদেরাত কাজ 
করর চরলরছে। পুরেভার এই 
কারজ োহারয্যর জে্য তপতপই তকে, 
ে্যাতেোইজার তুরল তদরলে োংেদ, 
ওয়াি্ম টকা–অতি্মরেের, ইতডিয়াে 
টমতিক্যাল অ্যারোতেরয়শরের রাজ্য 
েম্াদক িাঃ শাতেেু টেে। পুরেভার 
প্ধাে প্শােক তেরহাদ হাতকরমর 
হারত এক হাজার তপতপই তকে 
এবং ৩,৫০০ তলোর ে্যাতেোইজার 
তুরল টদে িাঃ টেে। আর এই 
উরদ্যারগ িাঃ শাতেেু টেরের েরঙ্গ 
টযরৌেভারব োহারয্যর হাত বাতিরয় 
তদরয়রছ অল টবঙ্গল টকা–ওয়াক্মার 
অ্যারোতেরয়শে। 

 আজকারলর প্ততরবদে

আজ বৃহস্পভিবযার সম্পূর্ণ লেডযাউে। আগস্ট মযানস শেষ 
লেডযাউে হনব ৩১ আগস্ট। এরপর শসনটেম্বনরর ৭, ১১ এবং 
১২ িযাভরে সম্পূর্ণ লেডযাউে থযােনব। অে্যাে্ লেডযাউনের 
ভিেগুনলযার মনিযাই আজ সেযাল শথনেই রযাস্যায় থযােনব 
পভুলে। তিভর থযােনব পভুলে ভপনেট। সেযাল ৬টযা শথনে 
রযাি ১০টযা পর্ণন্ত লেডযাউে চলনব। লেডযাউনে ছযাড় থযােনব 

জরুভর পভরনষবযায়। ওষনুের শিযােযাে, হযাসপযািযাল, অ্যামু্বল্যান্স, 
িমেল, দুে, সংবযািমযাে্ম ছযাড় থযােনব। েলেযািযায় বুেবযার 
সনধে শথনেই েযােযা শচভেং শুরু হনয়নছ। বৃভটিও রনয়নছ। 
লেডযাউনের সময় প্রেৃি প্রনয়যাজে ছযাড়যা রযাস্যায় শ�যারযা�ুভর 
েরযা রযানব েযা, পুভলে েরনব। এভিে সেযাল এবং দুপুনর 
েলেযািযার েনয়েটি বযাজযানর মযাইভেং েনর লেডযাউনের 
েথযা শের জযাভেনয় শিয় পুভলে। গি লেডযাউেগুভলনি শর 
শর জযায়গযায় পুভলে ভপনেট ভছল শসেযানেই থযােনছ। সমস্ 

থযােযা এলযােযানে সিে্ণ েরযা হনয়নছ। অপ্রনয়যাজেরীয় শ�যারযা�ভুর 
বযা জমযানয়ি েরনলই পুভলে েরনব। শ্যাে উভড়নয়ও শিেযা 
হনব শেযাথযাও জমযানয়ি হনয়নছ ভেেযা। শজযানর গযাভড় চযালযানল 
গযাভড় আটেযানেযা হনব। আজনের লেডযাউনে শেযােও ভবমযাে 
ওঠযােযামযা েরনব েযা েলেযািযা ভবমযােবন্দর শথনে। হযাওড়যা 
ও ভেয়যালিযা শস্টেে– সহ ভবভিন্ন গুরুত্বপপূর্ণ স্যানে পুভলভে 
টহলিযাভর শুরু হনয়নছ। জরুভর প্রনয়যাজে ছযাড়যা েহনরর 
ভিির শেযােও গযাভড় ঢুেনি শিওয়যা হনব েযা। 

 আজ লকিাউে, টের ৩১টশ

আরওএেএআরতব তজ টকাল
তি এে– ১৪, তবষু্ োওয়ার, টেক্টর– ৫, 

ে্রলক, কলকাতা– ৭০০ ০৯১

শরনহিু, ব্যাঙ্ক অে বনরযািযা–  এর অেুনমযাভিি অভেসযার ভহনসনব ভেম্নস্যাক্ষরেযাররী, ভসভেউভরটযাইনজেে 
অ্যান্ড ভরেেস্টযােেে অে ভেেযাভন্সয়যাল অ্যানসটস অ্যান্ড এেনেযাস্ণনমন্ট অে ভসভেউভরটি ইন্টযানরস্ট অ্যাক্ট 
২০০২ ( ৫৪ অে ২০০২)  শমযািযানবে এবং ভসভেউভরটি ইন্টযানরস্ট ( এেনেযাস্ণনমন্ট)  রুলস, ২০০২–
এর রুল  ৩– এর সনগে পঠেরীয় উক্ত অ্যানক্টর ১৩ ( ১২)  েযারযােরীনে িযাঁর ওপর অভপ্ণি ক্ষমিযাবনল 
টদেদার অ্যাকা টমোে্ম মণ্ডল এটিারপ্াইজ, স্বত্াতধকারলী এরশাদ মণ্ডল, তপতা ইব্াতহম মণ্ডল, 
রোম– হাঁেখাতল, ছারতিাতব্জ, টপাঃ হােঁখাতল, ৫৩ েং হাঁেখাতল টমরৌজা, হােঁখাতল মুেতলমপািা, 
ময়ূরহাে রোম পঞ্ারয়ত, টজলা– েদলীয়া, ৭৪১ ৫৩৫ এবং জাতমেদার ইব্াতহম মণ্ডল, তপতা আবু 
বক্কর মণ্ডল, রোম– হাঁেখাতল, ছারতিাতব্জ, টপাঃ– হােঁখাতল, ৫৩ েং হাঁেখাতল টমরৌজা, হােঁখাতল 
মেুতলমপািা, ময়ূরহাে রোম পঞ্ারয়ত, টজলা েদলীয়া, ৭৪১ ৫০৫– এর প্তত ০৭. ১১. ২০১৯ তাতরখ 
েংবতলত দাতব তবজ্তপ্ত ইেু্য কররতছরলে, যারত উক্ত তবজ্তপ্তর তাতরখ টেরক ৬০ তদরের মরধ্য েংতশ্ষ্ 
তবজ্তপ্তরত উতল্তখত পতরমাি অে্মাঙ্ক োঃ ১২,০৩,৬৩২.৪৫ (বাররা লাখ ততে হাজার ছয়রশা বতত্শ 
োকা পঁয়তাতল্শ পয়ো)  ০৬.১১. ২০১৯ অেুযায়লী ( অ্যাকা েং ১৯৮৪০৫০০০০০৮৩২)  সিু সনমি 
আিযায় শিওয়যার জে্ িযাঁনির আহ্যাে জযােযানেযা হনয়ভছল।
উক্ত শিেিযার ওই পভরমযার অথ্ণযাঙ্ক আিযায় ভিনি ব্থ্ণ হওয়যায় এিদ্দযারযা ভবনেষ েনর ওই 
শিেিযার/ জযাভমেিযার এবং জেসযােযারনরর জ্যািযানথ্ণ জযােযানেযা হনছে শর, ভেম্নস্যাক্ষরেযাররী উক্ত রুলসমপূনহর 
রুল ৮– এর সনগে পঠেরীয় উক্ত অ্যানক্টর ১৩ ( ৪)  েযারযােরীনে িযাঁর ওপর অভপ্ণি ক্ষমিযাবনল ২৬ আগস্ট, 
২০২০ তাতররখ ভেনচ বভর্ণি সম্ভতির িেল ভেনয়নছে।
ভবনেষ েনর ওই শিেিযার/ জযাভমেিযার ও অংেরীিযারগর এবং জেসযােযাররনে এিদ্দযারযা ভেনম্নযাক্ত সম্ভতি 
ভেনয় শলেনিে েযা েরযার জে্ সিে্ণ েরযা হনছে এবং এর পনরও এই সম্ভতি ভেনয় শর শেযােও 
শলেনিে েরযা হনল িযা উক্ত ভবজ্ভতিনি উভলিভেি বনেয়যা োঃ ১২,০৩,৬৩২. ৪৫ (বাররা লাখ ততে 
হাজার ছরশা বতত্শ োকা পঁয়তাতল্শ পয়ো মাত্)  যা  ০৬. ১১. ২০১৯ িযাভরনের ও িযার ওপর সুি, 
মযাশুল, আেভমিে েরচযাপযাভি ইি্যাভি সনমি ব্যাঙ্ক অে বররাদা, আর ও এে এ আর তব– এর চযাজ্ণ 
সযানপক্ষ হনব।
এর পযােযাপযাভে উক্ত অ্যানক্টর ১৩ েযারযার ( ৮)  উপেযারযার সংস্যাে শমযািযানবে উপলব্ধ সমনয়র মনে্ 
ব্যানঙ্কর প্রযাপ্ বনেয়যা টযােযাপয়সযা আিযায় ভিনয় ভেম্নভলভেি জযাভমেরুক্ত সম্ভতি ছযাভড়নয় শেওয়যার ব্বস্যা 
েরযার জে্ সংভলিটি শিেিযার/ জযাভমেিযার/ বধেেিযািযাগনরর দৃভটি আেষ্ণর েরযা হনছে।

বন্কলীকৃত স্াবর েম্ততির তববরি
েমনবভে ৬. ৩৪ শডভসনমল জভমর সেল অংে অবভস্ি শমৌজযা ৫৩ েং হযঁাসেযাভল, হযাল েং ১০ েভিয়যাে, 
এল আর েভিয়যাে ৮০, আর এস ও এল আর প্লট ( িযাগ)  েং ৫৮৬ ও ৫৮৭ অবভস্ি ময়পূরহযাট ২ েং 
গ্যাম পঞ্যানয়ি গ্যাম– হযাঁসেযাভল, থযােযা– হযাঁসেযাভল, শজলযা– েিরীয়যা। সম্ভতি েযামযাভঙ্কি ইব্যাভহম মণ্ডল। 
ভগফ্ট ভডড েং আই– ১০৩৫ িযাভরে ২৮– ০২– ২০১১। সম্ভতি পভরনবভটিি উতিনর:  ইসমযাইল মণ্ডনলর 
বযাভড়, িভক্ষনর:  ১৮ েুট পযােযা পথ, পপূনব্ণ:  ইজরযানয়ল মণ্ডনলর বযাভড়, পভচিনম:  বগুলযা শরযানডর ভিনে ৫ 
েুট চওড়যা পভরসর।

তাতরখ:  ২৬.০৮. ২০২০ অেুরমাতদত আতধকাতরক
স্াে:  হাঁেখাতল ব্যাঙ্ক অে বররাদা

পতরতশষ্– IV , রুল ৮ ( ১) , 

দখল তবজ্তপ্ত
( স্াবর েম্ততির জে্য) 

হলতদয়া ব্াঞ্ 
শজ এল েং ১২৬, বযাসনুিবপুর, িযালপুকুর, িভক্ষরপলিরী েং ২, শপযাঃ-  েঞ্জেচে, 

থযােযা দুগ্ণযাচে, হলভিয়যা, পপূব্ণ শমভিেরীপুর, ভপে–  ৭২১৬০২, পভচিমবগে

প্রভি,
আবু বক্কর মভলিে ও মেসুরযা মভলিে,
ওয়যাড্ণ েং ১, গযাধেরী শরযাড, উতির িযারুয়যা, েযাঁভথ পপূব্ণ শমভিেরীপুর, ভপে–  ৭২১৪০১, পভচিমবগে

তব�য়:  তরকল টোটিে
আপোরদর টলাে অ্যাকাউটি েং ২৭৬৪০৬০০০০০৬৮৫ ও ২৭৬৪০৬০০০০০৭০১

ব্যাঙ্ক অে বনরযািযা, হলভিয়যা ব্যাঞ্ আপেযানির অেুনরযানে ভবভিন্ন ডকুনমন্ট ভেব্ণযানহর ভবভেমনয় 
ভেনম্নযাক্ত ঋর সুভবেযা মঞ্জুর েনরভছল।
েুতবধার প্কৃতত ও ধরে েলীমা েুরদর হার ৩১–০৭–১৯ অেুযায়লী বরকয়া

১.  আবযাসে ঋর টযাঃ ৩৪. ০০ লযাে ৮. ৯৫% টযাঃ ৩২,১৯,৮৭৪/ +  অপ্ররুক্ত সুি+ অে্ চযাজ্ণ

২.  টপ আপ আবযাসে ঋর টযাঃ ১০. ৫০ লযাে ১০. ২০% টযাঃ ১০,০৮,৪৫৭/ +  অপ্ররুক্ত সুি+ অে্ চযাজ্ণ

 বন্কলীর তববরি:
উিয় শলযাে জভম ও ভবভ্ডংনয়র সমবধেনে জযাভমেরুক্ত, রযার মযাপ ৫. ২৩ শডভসম্যাল। শমৌজযা উতির 
িযারুয়যা, শজ এল েং ৪৭৫, েভিয়যাে েং এল আর ৫৭৬৫, আর এস প্লট েং ১২৬৬/ ৩৭৭৯, 
১২৬৪, এল আর প্লট েং ১৪৫৪, ১৪৫১, ১৪৫২,  ওয়যাড্ণ েং ৫, েযঁাভথ পুরসিযা, েযাঁভথ, পপূব্ণ 
শমভিেরীপুর, ভপে–  ৭২১৪০১। সম্ভতির মযাভলে আবু বক্কর মভলিে।
এর পভরনপ্রভক্ষনি, ৩১.০৭.২০১৯ িযাভরনে আপেযানির অ্যােযাউন্টটি এই ব্যানঙ্কর িরনে েে–
 পযারেভম্ণং অ্যানসট ভহনসনব শরেভরিুক্ত েরযা হনয়নছ ও আমরযা সযারেযানয়ভস অ্যাক্ট, ২০০২– এর 
১৩( ২)  েযারযােরীনে ২৯.০৮.২০১৯ িযাভরনে িযাভব ভবজ্ভতি পযাঠিনয়ভছলযাম, রযা আপেযারযা ওই ভিেই 
গ্হর েনরভছনলে।
আবযার আমরযা সযারেযানয়ভস অ্যাক্ট, ২০০২– এর ১৩( ২)  েযারযােরীনে ০৯.১২.২০১৯ িযাভরনে িযাভব 
ভবজ্ভতি পযাঠিনয়ভছলযাম, রযা আপেযারযা হয়ি গ্হর েনরেভে।  
২৯.০৮.২০১৯ ও ০৯.১২.২০১৯ িযাভরনের িযাভব ভবজ্ভতিনি ভেছু মুদ্রেগি ও অভেছেযােৃি িুল 
ভছল।
িযাই আনগর িযাভব ভবজ্ভতিগুভল ১৯.০৩.২০২০ িযাভরনে আমরযা ভরেল েভর।
এরপর আবযার ০১.০৭.২০২০ িযাভরনে আমরযা সযারেযানয়ভস অ্যাক্ট, ২০০২– এর ১৩( ২)  েযারযােরীনে 
ভবজ্ভতি জযাভর েভর ও আপেযারযা ডযােনরযানগ আমযানির ভবজ্ভতি লযাগযািযার এভড়নয় রযানছেে বনল 
অভিভরক্ত পভরনষবযা ভহনসনব িযা সংবযািপনত্ প্রেযাে েভর।
আমরযা মনে েভর, ০১.০৭.২০২০ িযাভরনের ভবজ্ভতি আপেযারযা ইছেযােৃিিযানব এভড়নয় শগনছে ও 
িযা সংবযািপনত্ প্রেযাভেি শিনে ১০.০৮.২০২০ িযাভরনে আমযানির শলনেে।
আমরযা শিভে শর ০১.০৭.২০২০ িযাভরনের ভবজ্ভতি ও সংবযািপনত্ প্রেযাভেি ভবজ্ভতিনি ভেছু 
প্রেৃি, মুদ্রেগি ও অভেছেযােৃি িুল ভছল।
শসইমি আমরযা এিদ্যারযা ০১.০৭.২০২০ িযাভরনের ভবজ্ভতি ও সংবযািপনত্ প্রেযাভেি ভবজ্ভতি 
ভরেল েরভছ। আমরযা এও জযােযাই শর, পপূব্ণিে ২৯.০৮.২০১৯ ও ০৯.১২.২০১৯ িযাভরনের িযাভব 
ভবজ্ভতি ১৯.০৩.২০২০ শি ভরেল হনয়নছ।
রযাই শহযাে, আমরযা এেই সম্ভতির জে্ েিুে েনর ভবভেবদ্ধ িযাভব ভবজ্ভতি জযাভর েরভছ ও সরেযাভর 
টযােযা উদ্ধযানরর জে্ সযারেযানয়ভস অ্যাক্ট, ২০০২– এর েযারযােরীনে ব্বস্যা গ্হনরর অভেেযাররী।

তাতরখ: ২৬. ০৮. ২০২০ অেুরমাতদত অতেোর
স্াে:  হলতদয়া ব্যাঙ্ক অে বররাদা

 টরতজ.  অতেে:  ১০ম তল, অতেরলীষি ভবে, ২২, টক. তজ. মাগ্ম েয়াতদতল্ ১১০০০১ টোে: ০১১– ২৩৪৪৫২০০
ওরয়বোইে:  www.pnbhousing.com, CIN NO.  L65922DL1988 PLC 033856 

টপ্তমরেে স্াোতের তবজ্তপ্ত
টয েকরলর জে্য প্রযাজ্য

সযােযাররনে ভবজ্ভতি প্রিযাে েরযা হনছে শর আমরযা এই অভেস শপ্রভমনসস ২৮ আগস্ট ২০২০ বযা িযার পপূনব্ণ স্যােযান্তর েরব।
বত্মমাে ঠিকাো

েেনিনেযা এনস্টট ম্যানেজযারস প্রযাঃ ভলঃ ৪৯/ ২ পপূর্ণিযাস শরযাড, ৪থ্ণ িল, েলেযািযা– ৭০০ ০২৯ ল্যান্ডলযাইে েম্বর:  ০৩৩ ৬৬০৮৬৭০০
েতুে ঠিকাো ( স্াোতের পরবততী)

৬ষ্ঠ িল, সযাউথ ব্লে, শপ্রভমনসস েং ৭ ভেড ভস্টট, েলেযািযা– ৭০০ ০১৬ ল্যান্ডলযাইে েম্বর:  ০৩৩ ৬৬০৮ ৬৭০১– ৭৯৯
আপোরা টগরৌরব দাে– এর েরঙ্গ টযাগারযাগ কররত পাররে টযাগারযাগ েং ৮৪২০০০০৮৪০

স্বাঃ/ –  অেুরমাতদত আতধকাতরক, তপএেতব হাউতজং তেোন্স তলতমরেি 

আরএতেতপতে তবধােেগর ( ১৫৩৪২) 
১/ ১৬, তভআইতপ টরাি, পঞ্ম তল, কলকাতা– ৭০০ ০৫৪

োরোরয়তে অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩( ২)  ধারাধলীরে টোটিে
এিদ্দযারযা এই শেযাটিস জযাভর েরযা হনছে শর, ভেম্নভলভেি ঋরগ্হরীিযা এই ব্যানঙ্কর শি�ভরয়যা র�ুেযাথপুর ব্যাঞ্ ( শেযাড েং ০৮৭৩৫)  শথনে শেওয়যা 
ঋর/ সুভবেযাবভলর আসল ও সিু পভরনেযানে শেলযাভপ হনয়নছে এবং এই েযারনর উক্ত ঋর অেুৎপযািে পভরসম্ি ( এেভপএ)  ভহনসনব শরেভরবদ্ধ 
হনয়নছ। ভসভেউভরটযাইনজেে অ্যান্ড ভরেেস্টযােেে অে ভেেযাভন্সয়যাল অ্যানসটস অ্যান্ড এেনেযাস্ণনমন্ট অে ভসভেউভরটি ইন্টযানরস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–
এর ১৩( ২)  েযারযােরীনে সংভলিটি ঋরগ্হরীিযার সব্ণনেষ জ্যাি ঠিেযােযায় শেযাটিসগুভল পযাঠযানেযা হনলও শসগুভল অভবভলেৃি অবস্যায় শেরি এনসনছ 
এবং এই েযারনর এই প্রেযাে্ শেযাটিনসর মযাে্নম সংভলিটি পক্ষগরনে অবগি েরযানেযা হনছে।

ক্রম 
েং

ঋিরেহলীতার োম
ও ঠিকাো

েম্ততির তববরি/ দাতখলরযাগ্য জাতমেযুক্ত 
পতরেম্রদর অবস্াে

টোটিরের তাতরখ

এেতপএ তাতরখ

অোদায়লী অে্মাঙ্ক

১ শ্রী অতভতজৎ বতিক
ভপিযা–  ৺  মযাভেে বভরে, 
‘ মযায়যা অ্যাপযাট্ণনমন্ট’  ৩য় 
িল, ৭৬৭ েরৎ শবযাস 
শরযাড, েলেযািযা– ৭০০ 
০৬৫, এবং ৮/ এ েভহি 
ভেভেল আইচ সরভর, শপযা:  
রবরীন্দ্রেগর,
েলেযািযা– ৭০০ ০৬৫

প্রস্যাভবি ভজ+ ২ িবে পভরভচি ‘ মযায়যা অ্যাপযাট্ণনমন্ট’ –
 শি সমগ্ িৃিরীয় িনলর ভলেট ভবহরীে অংে শরেযানে 
শমনে মযানব্ণল ভেভম্ণি শরেযানে সুপযার ভবল্ট পভরমযাপ 
েমনবভে ১১৪০ বগ্ণেুট এর মনে্ অন্তিু্ণক্ত ০৩ 
( ভিেটি)  শেযাবযার �র ০১ ( এে)  েযাবযার হল �র, ০১ 
( এে)  েযাবযার �র, ০২ ( দুটি)  রযান্নযা�র, ০৪ ( চযারটি)  
টয়নলট ০২ ( দুই) টি ব্যালেভে সহ সেল সযােযারর 
স্যাে ও সভুবেযাভির অভেেযার, ভেনম্নযাক্ত রযাস্যা জভম 
পভরমযাভপি ০১ ( এে)  েযাঠযা ১৩ ( শিনরযা)  ছটযাে ২৯ 
( ঊেভত্ে)  বগ্ণেুট– এর সমযােুপযাভিে অংে শরেযানে 
ভজ+ ২ িবে ভেমমীয়মযার অবভস্ি শমৌজযা–  ভিগলযা, 
শজ এল েং ১৮, আর এস েং ১৬১, শিৌভজ েং 
১৭৩, অন্তগ্ণি আর এস েভিয়যাে েং ৫৬৪, আর 
এস িযাগ েং ২২০৬, থযােযা–  িমিম, ভমউভেভসপ্যাল 

১৩( ২)  টোটিরের 
তাতরখ:  

১১. ০৮. ২০২০,

 এেতপএ তাতরখ:  
১১. ০৮. ২০২০

োঃ ২১,৪৭,৩৫৫. ০০ 
( একুে লক্ষ সযািচভলিে 
হযাজযার ভিেনেযা পঞ্যান্ন 
টযােযা মযাত্)  [ ( i )  হযাউভজং 
শলযাে অ্যােযাউন্ট 
৩৮০৯৬৩৮৩৩৮৬–  টযাঃ 
২১,১৪,৭৪৯. ০০
(ii)  সুরক্ষযা অ্যােযাউন্ট 
েং ৩৮০৯৬৪০৭৯৩৩–  
টযাঃ ৩২,৬০৬. ০০]  
১১. ০৮. ২০২০ অেুরযায়রী 
সহ চুভক্তবদ্ধ হযানর 
িভবষ্নির সুি, িৎসহ 
আেুষভগেে েরচযাপত্, 
মযাশুল, চযাজ্ণ ইি্যাভি।

শহযাভ্ডং েং ৭৬৭, েরৎ শবযাস শরযাড, েলেযািযা– ৭০০ ০৬৫, িভক্ষর িমিম 
শপৌরসিযার ওয়যাড্ণ েং ৫ েভথিুক্ত ভডড েং আই– ১৫০৬– ১০৩৫৯/ ২০১৮ 
িযাভরে ০৫. ১২. ২০১৮ েভথিুক্ত েৃি বুে েং ১, িভলউম েং ১৫০৬– ২০১৮ পৃষ্ঠযা 
৪৭০৮১২ শথনে ৪৭০৮৪৮ ভবং েং ১৫০৬১০৩৫৯ সযাল শরভজভস্টেৃি অ্যাভডেেযাল 
ভডভস্টক্ট সযাব শরভজস্টযার, এভডএসআর, েযােরীপুর, িমিম, পভচিমবগে
সম্ভতি েযামযাভঙ্কি শ্রী অভিভজৎ বভরে। সম্ভতির ( জভমর প্লট)  শচৌহভদি:  উতিনর–  
অরুর সযাহযার সম্ভতি, িভক্ষনর:  ৭ েুট চওড়যা সযােযারর পভরসর, পপূনব্ণ:  ভেপ্রযা মণ্ডল 
( শ�যাষ) , েেঞ্জয় শ�যাষ এবং পভচিনম:  রভে গুহ এবং অে্যাে্রযা।

ভবজ্ভতির ভবেল্প পভরনষবযা ভহনসনব এই পিনক্ষপগুভল শেওয়যা হনছে। উপভরভলভেি ঋরগ্হরীিযা( গর)  / ঋরগ্হরীিযা( গর) –এর আইভে 
উতিরযাভেেযাররীগর এবং/ বযা জভমেিযার( গর)  ( শরমে প্রনরযাজ্) – শে এিদ্দযারযা আহ্যাে জযােযানেযা হনছে রযানি িঁযারযা এই ভবজ্ভতি প্রেযাভেি হওয়যার 
িযাভরে শথনে ৬০ ভিনের মনে্ বনেয়যা অথ্ণযাঙ্ক আিযায় শিে, শরমেটযা েরনি িঁযারযা ব্থ্ণ হনল এই ভবজ্ভতির িযাভরে শথনে ৬০ ভিে অভিবযাভহি 
হওয়যার পর তেতকউতরোইরজশে অ্যাডি তরকেস্টাকশে অে তেোতন্সয়াল অ্যারেেে অ্যাডি এেরোে্মরমটি অে তেতকউতরটি ইটিাররস্ট অ্যাক্ট, 
২০০২–এর ১৩ ধারার ( ৪)  েং উপধারার েংস্াে টমাতারবক পরবততী পদরষিপ রেহি করা হরব। আনগর রযাবিরীয় আইভে ( সযারেযানয়ভস)  
শেযাটিসগুভল প্রি্যাহযার ও বযাভিল ভহনসনব গর্ হনব।
তাতরখ:  ২৭. ০৮. ২০২০ স্াে:  কলকাতা  অেুরমাতদত অতেোর, টস্টে ব্যাঙ্ক অে ইতডিয়া       

 এক্াইি ইডিাতস্টজ তলতমরেি
(CIN: L31402WB1947PLC014919)

 শরভজস্টযাড্ণ অভেস:  এক্যাইড হযাউস, ৫৯ই শচৌরভগে শরযাড, েলেযািযা– ৭০০ ০২০
শেযাে েং:  ০৩৩ ২৩০২৩৪০০/ ২২৮৩ ২১১৮/ ৫০/ ৭১, ে্যাক্ েং:  ০৩৩ ২২৮৩ ২৬৩৭

ই– শমল:  exideindustrieslimited@exide.co.in
 ওনয়বসযাইট:  www.exideindustires.com

 টশয়াররহাল্াররদর প্তত তবজ্তপ্ত
( তব�য়:  টকাম্াতের টশয়ার ইেরভস্টর

এিুরকশে অ্যাডি টপ্ারেকশে োডিরত স্াোতের) 

ভি শেযাম্যাভেজ অ্যাক্ট ২০১৩ শসেেে ১২৪( ৬) , ভি ইেনিস্টর এডুনেেে অ্যান্ড 
শপ্রযানটেেে েযান্ড অথভরটি ( অ্যােযাউভন্টং, অভডট, ট্যান্সেযার অ্যান্ড ভরেযান্ড)  রুলস ২০১৬ 
সনগে পঠিিব্ প্রনরযাজ্ সযাকু্ণলযারসমপূহ ও িযার পভরমযাজ্ণে ( ‘ আইইপিএফ রুলস’ )  
অেুরযায়রী এই ভবজ্ভতি প্রেযাে েরযা হনছে শর শর সেল শেয়যানরর শক্ষনত্ উপরু্ণপভর মযাত্ 
( ৭)  বছর বযা শবভে সমনয়র ভডভিনডন্ড আিযায়রীেৃি বযা প্রিযাে েরযা হয়ভে িযা শেযাম্যাভে 
দ্যারযা ইেনিস্টর এডুনেেে অ্যান্ড শপ্রযানটেেে েযান্ড ( ‘ আইইভপএে’ ) – শি স্যােযান্তভরি 
েরযা হনব। ওই সেল শেয়যার শহযা্ডযারনির ভবেি– সহ িযানির শেযাভলও েং বযা ভডভপ 
এবং ক্যানয়ট আইভড এবং শেয়যার সংে্যা রযা স্যােযান্তভরি হনব, শেযাম্যাভের ওনয়বসযাইট 
www.exidindustries.com – শি ভবভেনয়যাগেযাররীনির ভবিযানগ পযাওয়যা রযানব। এই 
সম্নে্ণ সম্ভে্ণি সিস্নির শেযাম্যাভেনি েভথিুক্ত িযানির ঠিেযােযায় ব্ভক্তগি ভচঠি 
প্রিযাে েরযা হনয়নছ।
আভথ্ণে বষ্ণ সমযাতি ২০১৩– ১৪ ( ইন্টযাভরম)  সমনয়র ভডভিনডন্ড রযা সযাি বছর েনর 
অিযাভবেৃি/ অপ্রিতি িযা আইইভপএে েযানি স্যােযান্তর হনব ২৯ ভডনসম্বর ২০২০। শর 
সেল শক্ষনত্ উপরু্ণপভর সযাি বছর েনর ভডভিনডন্ড অপ্রিতি/ অিযাভবেৃি, শসই সম্ভে্ণি 
শেয়যার সমপূহ আইইভপএে– এর ভডম্যাট েযািযায় স্যােযান্তর হনব স্যােযান্তর িযাভরে শথনে 
৩০ ভিনের মনে্।
সম্ভে্ণি শেয়যার শহযা্ডযারগর িযানির শেয়যানরর শক্ষনত্ অিযাভবেৃি ভডভিনডনন্ডর জে্ 
িযাভব জযােযানবে ভলভেিিযানব শেযাম্যাভেনে বযা শেযাম্যাভের শরভজস্টযার অ্যান্ড শেয়যার 
ট্যান্সেযার এনজন্ট, ভসভব ম্যানেজনমন্ট সযাভি্ণনসস ( ভপ)  ভলভমনটড, ভপ– ২২ বনন্ডল 
শরযাড, েলেযািযা– ৭০০ ০১৯– শে [ শেযাে:  ( ০৩৩)  ২২৮০ ৬৬৯২/ ৪০১১৬৭০০ 
ে্যাক্:  ( ০৩৩)  ৪০১১– ৬৭৩৯;  ই– শমল:  rta@cbmsl.com]  সব্ণনেষ ১০ 
েরভম্বর ২০২০ িযাভরনের মনে্ রযার েনল শেয়যানরর আইইভপএে– এর ভডম্যাট 
েযািযায় স্যােযান্তর এড়যানেযা রযায়।
আইইভপএে– শি স্যােযান্তর পরবিমী সমনয় শেয়যারনহযা্ডযারগর রভি শেয়যার/ ভডভিনডন্ড 
িযাভব েরনি ইছেুে থযানেে িযাহনল েম্ণ আইইভপএে– ৫ পপূরর েনর আইইভপএে– শি 
আলযািযা আনবিে জমযা েরনি হনব রযা আইইভপএে রুলস অেুরযায়রী রযার সেল ভববরর 
আইইভপএে ওনয়বসযাইট www.iepf.gov.in – শি পযাওয়যা রযানব।
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 স্টার টপপার তমলে তলতমরেি
টরতজ.  অতেে:  িােকাে হাউে, ৩য় তল, ৩১, টেতাতজ েুভা� টরাি, কলকাতা ৭০০০০১

CIN: L21011WB1936PLC008726,   টোে:  ( ০৩৩)  ২২৪২৭৩৮০–৮৩, ে্যাক্:  ( ০৩৩)  ২২৪২৭৩৮৩
ই টমল:  star.sre@starpapers.com ওরয়বোইে: www.starpapers.com

 ৩ ০ জুে ২০২০ টত টশ� ততে মারের অপরলীতষিত 
একক আতে্মক েলােরলর োরাংশ।

(  লাখ োকায়)  

ক্রম                   তববরি ৩ ০ জুে ২০২০ টত  ৩ ০ জুে ২০১৯ টত ৩১ মাচ্ম ২০২০ টত
েং  টশ� ততে মাে  টশ� ততে মাে টশ� বছর

  অপরলীতষিত অপরলীতষিত পরলীতষিত

১  েযারবযানর শমযাট আয় ২৬৩২. ৬৩ ৮৯১৪. ৫১ ৩৪০৯৪. ৮৫

২ শময়যানি ভেট লযাি/ ( ক্ষভি)  ( ের, ব্ভিরেমরী ও/ 
 বযা ভবনেষ িেযার আনগ)  ২৮.০৪ ১৪১৯.৫০ ৪৯১৪.৯৬

৩ শময়যানি ভেট লযাি/ ( ক্ষভি)  েনরর আনগ 
 ( ব্ভিরেমরী ও/ বযা ভবনেষ িেযার পনর) ২৮.০৪ ১৪১৯.৫০ ৪৯১৪.৯৬

৪ শময়যানি ভেট লযাি/ ( ক্ষভি)  েনরর পনর 
 ( ব্ভিরেমরী ও/ বযা ভবনেষ িেযার পনর) ২৬. ৭৭ ১৩৮৩. ৪২ ৩৭২৬. ৭৬

৫ শময়যানি শমযাট ব্যাপে আয় [ শময়যানি েনরর ও েনরর
 পনর অে্ ব্যাপে আনয়র পনর লযাি/ ( ক্ষভি) সনমি]  ২৩ . ৮৫ ১১২৪. ৩১ ৩৮০৪. ৬৭

৬ ইকু্ইটি শেয়যার মপূলেে   ১৫৬০. ৮৩ ১৫৬০. ৮৩ ১৫৬০. ৮৩

৭ অে্ ইকু্ইটি — — ৪৭২৬৮. ৬৪

৮ শেয়যার ভপছু আয় ( টযাঃ ১০/  এর প্রভিটি) ( টযােযায়) 
 ( i )  মপূল ০. ১৭ ৮.৮৬ ২৩. ৮৮ 
 ( i i )  ভমরে ০. ১৭ ৮.৮৬ ২৩. ৮৮

দ্রষ্ব্য: 
উপনরযাক্ত টি শসভব ( ভলভস্টং অবভলনগেেস অ্যান্ড ভডসনক্যাজযার ভরনেযায়্যারনমন্টস)  শরগুনলেেস ২০১৫ এর শরগুনলেে ৩৩ 
এর অেরীনে স্টে এক্নচনঞ্জ েযাইল েরযা ৩১ মযাচ্ণ, ২০২০ পর্ণন্ত ভিেমযাস ও বছনরর ভবেি আভথ্ণে েলযােনলর সযারযাংে। আভথ্ণে 
েলযােনলর পপূর্ণ বয়যাে পযাওয়যা রযানব স্টে এক্নচনঞ্জর ওনয়বসযাইট http//www.nseindia.com, http//www.bseindia.com  
ও শেযাম্যাভের ওনয়বসযাইট www.starpapers.com এ। 

  স্টার টপপার তমলে তলতমরেি – এর টবারি্মর তররে
 এম তমশ্র
 স্াে:  তেউ তদল্লী ম্যারেতজং তিররক্টর
তাতরখ:   ২৬ আগস্ট,  ২০২০   DIN: 00096112
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