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Sd/-

Authorised Officer

State Bank of India

Date: 08/08/2020

Place: Raiganj Bazar

STATE BANK OF INDIA

APPENDIX-IV [RULE-8(1)]

POSSESSION NOTICE

Borrower :-

Anandamayee Enterprise,

Prop. : Smt. Sujata Modak

Guarantor :-

Sri Sandip Modak

A/c. No. 33835883298

Branch : Raiganj Bazar Br.

Borrower :-

M/s. Saradalaya,

Prop. : Smt. Lakshi Das

Guarantor :-

Sri Shekhar Krishna Das

A/c. No. 33400239823

Branch : Raiganj Bazar Br.

1) 30.03.2020

2) 04.08.2020

1) 30.03.2020

2) 04.08.2020

All part & parcel of property, consisting of Land &

building measuring 5.41 Dec, Plot No.- RS 6250,

Khatian No.- RS 3141/2, J.L.No.- 150, P.S.- Raiganj,

Mouza- Raiganj, Gift Deed No.- 8328 Dated 13.12.2013

& partition deed no. 2141 of 22.06.2005 under Raiganj

Municipality, Ward No.- 22, ADSR- Raiganj, Dist.-

Uttardinajpur. Location of the property- Collegepara,

NearArabinda Sporting Club.

Owner of the property: Sandip Modak

Bounded by:-

North- Municipal Road, South- House of Dipak Kumar

Modak, East- Legal heirs of Dipak Kumar Modak, West-

House of Lakshmi Kanta Jha.

Property owned by: Sri Shekhar Krishna Das
All part & parcel of property consisting of land
measuring 1.193 Decimal or 0.7211 cottah, Plot No.- RS
2552/3440 & LR 2506, Khatian No.- RS 1327 & LR
5218, J.L.No.- 151, P.S.- Raiganj, Mouza- Mohonbati,
Class- Bastu, Deed No.- i) 5187 of 2013 ii) 2711 of 1981
& iii) 4150 of 2018, Dist.-Uttardinajpur.

Bounded by :
North- Bhajan Krishna Das, South- Municipal
road,East- H/o Kamakhya Das, West- H/o Nilima
Das

Borrower/
Guarantor /

Branch Name

Name of 1) Demand Notice Date

2) Possession Notice Date
Description of

Properties

Outstanding

(Rs.)

Whereas:
The undersigned being the Authorized Officer of the State Bank of India, Raiganj Bazar Branch under the Securitization and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under
section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice calling upon the
Borrowers & Guarantors to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers/Guarantors and the public in general
that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her
under Section 13(4) of the saidAct read with rule 8 of the said Rules, 2002.

The Borrowers/Guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any
dealings with the property will be subject to the charge of the State Bank of India, Raiganj Bazar Branch for an amount and
further interest, costs, etc. thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available,
to redeem the secured assets.

Rs. 42,40,899.00

(Rupees Forty-two

Lac Forty Thousand

Eight Hundred

Ninety-nine Only)

due to us as on

30.03.2020 +

interest thereon

together with

incidental expenses,

cost, charges, etc.

Rs. 6,23,967.00

(Rupees Six Lac

Twenty-three

Thousand Nine

Hundred Sixty-

seven only)and

further interest

from 31.03.2020,

costs, etc. thereon.

Raiganj Bazar Branch,
N. S. Road, Mohonbati, Raiganj, Pin- 733134, Ph: 03523-253183

PUBLIC NOTICE/TENDER NOTICE
SR NAME OF NAME OF OPENING AMOUNT/EMD WEBSITE OF NODAL OFFICER/ TENDER
NO. DEPARTMENT WORK DATE (APPROX.) THE CONTACT REF.NO

/BOARD/ /NOTICE CLOSING in Rupees DEPARTMENT DETAILS/ / TENDER
CORP/AUTH /TENDER DATE (TIME) EMAIL NO

1 Chief Appointment of an agency Closing date
Technology for Meter Reading, Spot 19.08.2020 10,00,000/- etenders.hrv. 9317554907 33/MRBD/
Officer Billing and Bill Distribution (upto13:00 Hrs.) nic.in seprojects@ Projects/

for consumers under Opening date uhbvn.org.in 2020
UHBVN jurisdiction. 20.08.2020

(at 16:00 Hrs.)
Ref no - 353/'06-08-2020' RO No:-1135/11/33/2021/82120



রাজ্য
কলকাতা শনিবার ৮ আগস্ট ২০২০                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

৭

নরনিওিাল অনিস: কলকাতা ির্থ
পঞ্চম তল, ৩৩, এি এস ররাড, কলকাতা– ৭০০ ০০১

রমাবাইল:  ৯১–৬২৯২১ ৯১৩৭৭
ই–রমল:  recoverykolknro@centralbank.co.in 

অস্াবর সম্পনতিসমূহ
নবনরির িি্য রসল রিাটিস

নসনকউনরটি ইন্াররস্ট ( এিরিাস্থরমন্)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৮( ৬) –এর সংস্ািসমূহ সহ পঠিীয় নসনকউনরটাইরিশি অ্যান্ড নরকিস্টাকশি অি নিিানসিয়াল 
অ্যারসটস অ্যান্ড এিরিাস্থরমন্ অি নসনকউনরটি ইন্াররস্ট অ্যাক্ট, ২০০২– এর অধীরি অস্াবর পনরসম্পদসমূহ নবনরির িি্য ই–অকশি রসল রিাটিস।
এতদ্দ্বার্বা জনস্বাধ্বারণের প্বাশ্বাপ্বাশশ শিণশষত সসন্ট্বাল ি্্বাঙ্ক অফ ইশডিয়্বা–এর অনণু�্বাশিত অশফস্বার দ্্বার্বা ি্িহ্বাশরক িখল সনওয়্বা সসন্ট্বাল ি্্বাঙ্ক অফ ইশডিয়্বা–এর 
ক্বাণে সরহ্বান্বািদ্ধ/ ি্বাশখলণ�্বাগ্ শনম্নিশেণিত অস্্বাির সম্পশতি সম্পশকণিত ঋেগ্রহীত্বা( গে)  এিং জ্বাশ�নি্বার( গে) –এর জ্্বাত্বাণ্ণি জ্বান্বাণন্বা �্বাণছে স�, উক্ত সম্পশতিগুশল 
‘রেখারি আরে রসখারি’ , ‘  রেমি আরে রতমি’ এবং ‘ ো নকে ুআরে তা’  শিশতিণত শিশরি কর্বা হণি।
নীণের সেশিণল উশলিশখত অ্্বাক্বাউন্টস�ূহ এিং ঋেগ্রহীত্বাগণের স্ণক সংশলিষ্ট পশর�্বাে অ্ণি্বাঙ্ক পুনরুদ্ধ্বাণরর জন্ এই শিশরি ১৫. ০৯. ২০২০ ত্বাশরখ আণয়্বাশজত হণি। 
নীণের সেশিণল প্রশতটি সম্পশতির প্বাণশ সসগুশলর শনধণি্বাশরত সংরক্ষে �ূল্ এিং ইএ�শি ( ি্বায়ন্বা জ�্বা)  উণলিখ কর্বা হণয়ণে।

রিম 
িং

অ্যাকাউন্/  
ঋণগ্রহীতা/ 

 িানমিদাররর িাম

সম্পনতিগুনলর নবশদ নববরণ
(অস্াবর পনরসম্পদসমূহ) 

১৩( ২)  রিাটিরসর তানরখ
বরকয়া অর্থাঙ্ক

১৩( ৪)  রিাটিরসর তানরখ

সংরক্ষণ মূল্য ( আরনপ) 
বায়িা িমা ( ইএমনড) 

নবড গুণক ( নবড) 

১ নিশার স্বপি দাস
এসপ্্্বাণনি ব্্বাঞ্চ

অণশ্বাক সলল্্বাডি, ৩/ ৭১ স্্্বাগ শিএস III  ি্বাস, 
সরশজণ্রেশন নম্বর:  WB 25C 7356 ।

২২. ১১. ২০১১

₹ ১০. ৮৬ লাখ

১১. ০১. ২০২০ ( ব্যবহানরক দখল) 

আরনপ:  ₹ ০. ৮৩ লাখ

ইএমনড:  ₹ ০. ০৮ লাখ

নবড:  ₹ ০. ০১ লাখ

২ পনল রদ
এসপ্্্বাণনি ব্্বাঞ্চ

অণশ্বাক সলল্্বাডি, ৩/ ৭১ স্্্বাগ শিএস III  ি্বাস, 
সরশজণ্রেশন নম্বর:  WB 25C 4435  ।

২২. ১১. ২০১১

₹৯. ৯৭ লাখ

১১. ০১. ২০২০ ( ব্যবহানরক দখল) 

আরনপ:  ₹ ০.৭৯ লাখ

ইএমনড:  ₹ ০. ০৮ লাখ

নবড:  ₹ ০. ০১ লাখ

৩ রাম চন্দ্র রচৌধুনর
এসপ্্্বাণনি ব্্বাঞ্চ

অণশ্বাক সলল্্বাডি, ৩/ ৭১ স্্্বাগ শিএস III  ি্বাস, 
সরশজণ্রেশন নম্বর:  WB 25C 4440  ।

১৫. ১১. ২০১১

₹৯. ৬৯ লাখ

২১. ০১. ২০২০ ( ব্যবহানরক দখল) 

আরনপ:  ₹ ১. ১৮ লাখ

ইএমনড:  ₹ ০.১২ লাখ

নবড:  ₹ ০. ০১ লাখ

৪ তৃনতিকণা রদ
এসপ্্্বাণনি ব্্বাঞ্চ

অণশ্বাক সলল্্বাডি, ৩/ ৭১ স্্্বাগ শিএস III  ি্বাস, 
সরশজণ্রেশন নম্বর:  WB 25C 7351  ।

১৫. ১১. ২০১১

₹ ১০. ৯৬ লাখ

১৪. ০১. ২০২০ ( ব্যবহানরক দখল) 

আরনপ:  ₹ ১. ৪০ লাখ

ইএমনড:  ₹ ০.১৪ লাখ

নবড:  ₹ ০. ০২ লাখ

৫ স্ৃনতরলখা রদ
উল্্বাি্বাঙ্্বা ব্্বাঞ্চ

অণশ্বাক সলল্্বাডি, আল্পস শি ৩/ ৭০ স্্্বাগ শিএস III  
শ�শন ি্বাস, সরশজণ্রেশন নম্বর:  WB 11B 4114  ।

১২. ০৭. ২০১২

₹ ১০.৩২ লাখ

৩১. ০১. ২০২০ ( ব্যবহানরক দখল) 

আরনপ:  ₹১. ৩০ লাখ

ইএমনড:  ₹ ০.১৩ লাখ

নবড:  ₹ ০. ০১ লাখ
*  পশরিশণিণনর ত্বাশরখ:  ১১. ০৯. ২০২০, সিল্বা ১০. ০০ে্বা স্ণক শিণকল ৪. ০০ে্বা;  ি্িহ্বাশরক িখণল ্্বাক্বা স�্বােরগ্বাশিগুশলর সক্ষণরে।
ইএমনড িমা রদওয়ার তর্যাবনল:  অ্যাকাউন্ িং– 3022511714 ,  অ্যাকাউরন্র িাম:  NORTH REGIONAL OFFICE- EXPS A/C , আইএিএসনস:  
CBIN0280107 ।
শত্থ ও নিয়মাবনল:
১. এই ই–শনল্বা� ‘রেখারি আরে রসখারি’ , ‘  রেমি আরে রতমি’ এবং ‘ ো নকে ুআরে তা’  শিশতিণত অনুশঠিত হণছে।
২. অনুণ�্বাশিত অশফস্বাণরর সিণিণশষ জ্্বান অনুস্বাণর উপণর্বাক্ত সক্বানও সম্পশতির ওপর সক্বানও প্রক্বার ি্বায় শিি্�্বান সনই। তণি, শিি জ�্বা সিওয়্বার আণগ আগ্রহী 
শিি্বারগে শনণজর্বা স্্বাধীনি্বাণি উক্ত সম্পশতিণক প্রি্বাশিত করণত প্বাণর এ�ন সক্বানও প্রক্বার ি্বায়, শনল্বাণ� সত্বাল্বা সম্পশতি/গুশলর স্ত্ব এিং ি্বাশি/অশধক্বার/িণকয়্বা 
সংরি্বান্ত সখ্বাঁজখির কণর শনঃসণদেহ হণয় সনণিন।
শিশরির শতণি ও শনয়�্বািশল শিশণি সপণত, অনুগ্রহ কণর সসন্ট্বাল ি্্বাঙ্ক অফ ইশডিয়্বা–এর ওণয়িস্বাইে অ্ণি্বাৎ, www.centralbankofindia.co.in/English/
e_auction.aspx  এিং www.bankeauctions.com  ( রমাবাইল:  ৯৮১৩৮ ৮৭৯৩১) –সত সিওয়্বা শলঙ্ক সিখুন। লগ– ইন আইশি ি্বা প্বাসওয়্বািণি ততশর, ত্্ 
আপণল্বাি কর্বা, শিি জ�্বা সিওয়্বা, অনল্বাইন ই– শিশিং সপ্র্বাণসস সংরি্বান্ত স� সক্বানও প্রক্বার সহ্বায়ত্বার িরক্বার হণল আগ্রহী শিি্বারর্বা এখ্বাণন স�্বাগ্বাণ�্বাগ করণত 
প্বাণরন: রমসাস্থ নস১ ইনন্ডয়া প্াইরেট নলনমরটড, ই–রমল আইনড: support@bankeauctions.com, রহল্পলাইি িম্বর: ০১২৪–৪৩০ ২০২১/ ২২/ ২৩/ ২৪।
এই রিাটিসটি সংনলিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং িানমিদার ( এবং তাঁর/ তাঁরদর আইনি উতিরানধকারীরদর) –এর প্নত নসনকউনরটি ইন্াররস্ট ( এিরিাস্থরমন্)  রুলস, 
২০০২–এর রুল ৮( ৬)  অধীরি একটি ৩০ নদরির নবনধবদ্ধ রসল রিাটিস নহরসরবও গণ্য কররত হরব।
স্াি:  কলকাতা অিুরমানদত অনিসার
তানরখ:  ০৮. ০৮. ২০২০ রমাবাইল:  ৬২৯২১ ৯১৩৭৭  

ই–নিলারমর তানরখ:  ১৫. ০৯. ২০২০
রবলা ১১. ০০টা রররক দুপুর ১. ০০টা

৫ নমনিরটর সীমাহীি সম্প্রসাররণ

ইএমনড িমার রশষ তানরখ ও সময়:  
১৪. ০৯. ২০২০
নবরকল ৪. ০০টা পে্থন্ত

শকেু ি্শক্ত আ�্বাণির শিশিন্ন ব্্বাঞ্চ স্ণক সস্বান্বার অলঙ্ক্বার িন্ধক র্বাখ্বার শিশন�ণয় স্েণি ঋণের সুশিধ্বা গ্রহে কণরশেণলন 
এিং স�য়�ণত্বা ত্বা পশরণশ্বাণধ সখল্বাশপ হণয়ণেন। ত্বাঁর্বা/ ত্বাঁণির আইশন উতির্বাশধক্বারীগে আ�্বাণির তরণফ প্বাঠ্বাণন্বা 
সন্বাটিস/ সন্বাটিসগুশলণত �্্বা�্ি্বাণি জি্বাি সিনশন অ্ি্বা ওই সন্বাটিসগুশল অশিশলকৃত অিস্্বায় সফরত এণসণে। এ�ন 
পশরশস্শতণত, এ�নে্বাই শসদ্ধ্বান্ত সনওয়্বা হণ�ণে স� �শি ওই স্েণি ঋে( গুশল)  এখ্বাণন উশলিশখত শনল্বাণ�র ত্বাশরণখর আণগর 
শিন শিণকল ৪. ০০ে্বার �ণধ্ শ�টিণয় ন্বা সিওয়্বা হয়, সসণক্ষণরে নতুন সক্বানও শিজ্শতি জ্বাশর ন্বা কণরই ওই িন্ধক র্বাখ্বা 
স্েণি্বালঙ্ক্বারগুশল নীণে সলখ্বা ত্বাশরখ ও স�ণয় শনম্নশলশখত ব্্বাঞ্চ সপ্রশ�ণসণস/  সগ্বাল্ড হ্বাণি প্রক্বাণশ্ শনল্বা� কর্বা হণি। 
এই সম্পশকণিত �্বািতীয় খরে্বাপ্বাশত সংশলিষ্ট ঋেগ্রহীত্বাণিরই িহন করণত হণি। স� সক্বানও স�ণয় এই শনল্বা� স্শগত 
কর্বা/  িন্ধ র্বাখ্বা এিং শনল্বা� েল্বাক্বালীনই ত্বা িন্ধ কণর সিওয়্বার অশধক্বার এই ি্্বাঙ্ক িহ্বাল র্বাণখ। সফল শিি্বারর্বা পুণর্বা 
অ্ণি্বাঙ্ক আি্বায় শিণয় অলঙ্ক্বাণরর িখল শনণত প্বাণরন অ্ি্বা শনল্বাণ�র স্্বাণনই প্র্ণ� শিি অ্ণি্বাণঙ্কর ২৫%  আি্বায় শিণয় 
ি্বাশক অ্ণি্বাঙ্ক শনল্বাণ�র ত্বাশরখ স্ণক ৭ শিণনর �ণধ্ আি্বায় শিণত প্বারণিন। শিি অ্ণি্বাঙ্ক আি্বায় শিণত সখল্বাশপ হণল 
এই ি্্বাঙ্ক সংশলিষ্ট শিি্বাণরর প্র্বা্শ�ক জ�্বার্বাশশ ি্বাণজয়্বাতি করণত প্বাণর।

রিম 
িং

ব্ারঞ্চর িাম/  
নিলারমর স্াি

নিলারমর 
তানরখ নিলারমর প্স্ানবত সময় স্বণ্থালঙ্কাররর 

ওিি ( গ্রাম) সংখ্যা

১ সুরবাধ মনলিক 
র্ায়্যার ( ০১৫০৪) 

১৭. ০৮. ২০২০ দুপুর ০২. ৩০টা
রররক দুপুর ০৩. ৩০টা

৩৯ গ্রাম ৩টি

২ বাগবািার ( ০১৬৫২) ১৭. ০৮. ২০২০ নবরকল ০৪. ০০টা
রররক নবরকল ০৫. ০০টা

৮১ গ্রাম ২টি

তানরখ:  ০৮. ০৮. ২০২০, স্াি:  কলকাতা অিুরমানদত অনিসার, এসনবআই আরনবও–২, কলকাতা 

 নরনিওিাল নবিরিস অনিস–২, কলকাতা,
‘ শ্রীবৃনদ্ধ েবি’ , ৩৪, রি এল রিহরু ররাড,

কলকাতা–৭০০ ০৭১

স্বণ্থালঙ্কার
নিলারমর রিাটিস

ইনন্ডয়া পাওয়ার করপ্থাররশি নলনমরটড
CIN: L40105WB1919PLC003263 

[ স্বাণিক শিশপএসশস শলশ�ণেি] 
প্ে নং X ১–২ ও ৩, ব্লক– ইশপ, সসক্টর–৫, 

সল্ সলক, কলক্বাত্বা–৭০০ ০৯১
সফ্বান:  + ৯১–৩৩–৬৬০৯ 

৪৩০০/ ০৮/ ০৯/ ১০
ফ্্বাক্স:  + ৯১–৩৩–২৩৫৭ ২৪৫২

ই–স�ল:  corporate@indiapower.com 
ওণয়িস্বাইে:  www.indiapower.com 

এতদ্দ্বার্বা শসশকউশরটিজ অ্্বাডি এক্সণেঞ্জ 
সি্বািণি অফ ইশডিয়্বা ( শলশস্ং অিশলণগশনস 
অ্্বাডি শিসণ্্বাজ্বার শরণক্বায়্্বারণ�ন্টস)  
সরগুণলশনস, ২০১৫–এর সরগুণলশন–২৯ 
এিং ৪৭( ১) ( এ)  অনু�্বায়ী এতদ্দ্বার্বা এই 
সন্বাটিস জ্বাশর কর্বা হণছে স�, অন্্বান্ শিষয় 
সহ ৩০ জুন, ২০২০ স�্বাতি তরে�্বাশসণক এই 
সক্বাম্প্বাশনর অপরীশক্ষত একক ও পুঞ্জীিূত 
আশ ণ্িক ফল্বাফল শিণিেন্বা ও অনুণ�্বািণনর 
জন্ এই সক্বাম্প্বাশনর পশরে্বালক�ণ্ডলীর 
সি্বা শুরিি্বার, ১৪ আগস্, ২০২০ ত্বাশরণখ 
আণয়্বাশজত হণি িণল শনধণি্বাশরত হণয়ণে।
এই সন্বাটিসটি সক্বাম্প্বাশনর ওণয়িস্বাইে 
অ্ণি্বাৎ, www.indiapower.com –এর 
প্বাশ্বাপ্বাশশ স� স�স্ত স্ক এক্সণেণঞ্জ এই 
সক্বাম্প্বাশনর সশয়্বারগুশল ত্বাশলক্বািুক্ত 
রণয়ণে, সসগুশলর ওণয়িস্বাইেস�ূহ অ্ণি্বাৎ, 
www.nseindia.com  এিং www.msei.
in –সতও উপলব্ধ রণয়ণে।

ইনন্ডয়া পাওয়ার করপ্থাররশি
নলনমরটড–এর পণক্ষ

স্্বাঃ–
প্শান্ত কাপুর

রকাম্পানি রসররিটানর
এবং কমপ্ারয়সি অনিসার

স্্বান:  কলক্বাত্বা
ত্বাশরখ:  ০৭. ০৮. ২০২০

 Govt. of West Bengal 
Office of the Chief Medical Officer of Health

Zilla Swasthya Bhawan, Saratpally, Medinipur-721101
Paschim Medinipur

No. DH&FWS/Mid (w)NUHM/2020/5312 Date:06/08/2020

Recruitment Notice
Applications are invited the permanent resident of West 
Bengal for the undernoted post.  Name of the Post: 
Laboratory Technician-02 (OBC-A-01/OBC-B-01) Last 
date of submission of application: 01/09/2020 up to.500 P.M.  
Details will be available in the office Notice Board and as well 
as website of www.wbhealth.gov.in

Sd/-
6.8.2020

Member Secretary, DH&FWS, CMOH, 
Paschim Medinipore 

ডনলিউনপআইএল
নলনমরটড

CIN: L36900WB1952PLC020274 
সরশজস্্বািণি অশফস:  ট্রিশনটি প্্বাজ্বা,

েতু্ণি তল, ৮৪/ ১এ, সত্বাপশসয়্বা সর্বাি 
( স্বাউ্) , কলক্বাত্বা–৭০০ ০৪৬

রিাটিস
এতদ্দ্বার্বা এই শিজ্শতি জ্বাশর কর্বা 
হণছে স�, সসশি ( শলশস্ং অিশলণগশনস 
অ্্বাডি শিসণ্্বাজ্বার শরণক্বায়্্বারণ�ন্টস)  
সরগুণলশনস, ২০১৫–এর সরগুণলশন 
৪৭( ১) ( এ)  সহ পঠনীয় সরগুণলশন ২৯( ২) 
অনুস্বাণর অন্্বান্ শিষণয়র প্বাশ্বাপ্বাশশ ৩০ 
জুন, ২০২০ স�্বাতি তরে�্বাশসণক শিশধিদ্ধ 
অশিেরগণের সীশ�ত প�ণি্বাণল্বােন্বা স্বাণপক্ষ 
এই সক্বাম্প্বাশনর অপরীশক্ষত আশ্ণিক 
ফল্বাফল শিণিেন্বা ও অনুণ�্বািণনর জন্ 
সক্বাম্প্বাশনর পশরে্বালক�ণ্ডলীর সি্বা 
শুরিবার, ১৪ আগস্ট, ২০২০ ত্বাশরখ 
আণয়্বাশজত হণি।
এই ত্্টি এই সক্বাম্প্বাশনর ওণয়িস্বাইে 
www.wpil.co.in  –এর প্বাশ্বাপ্বাশশ স্ক 
এক্সণেণঞ্জর ওণয়িস্বাইে www.bseindia.
com–সতও উপলব্ধ রণয়ণে।

ডনলিউনপআইএল নলনমরটড–এর পণক্ষ
স্্বাঃ– ইউ চরিবততী

রিিাররল ম্যারিিার ( নিিাসি)  এবং
      রকাম্পানি রসররিটানর

স্্বান:  কলক্বাত্বা
৭ আগস্, ২০২০

ওরয়বসাইট:  www.idbi.com ;  রিাি:  ( ০৩৩)  ২৩৫৭ ২৮৪৬/ ৪৭, CIN: L65190MH2004GOI148838 

দখল নবজ্ঞনতি
পনরনশষ্ট–IV  [ রুল ৮( ১)]  ( স্াবর সম্পনতির িি্য) 

স�ণহতু,
শনম্নস্্বাক্ষরক্বারী আইনডনবআই ব্যাঙ্ক নলনমরটড–এর অনণু�্বাশিত অশফস্বার শহণসণি শসশকউশরটি 
ইন্ট্বাণরস্ ( এনণফ্বাসণিণ�ন্ট)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৩ সহ পঠনীয় শসশকউশরে্বাইণজশন অ্্বাডি 
শরকন্রে্বাকশন অফ শফন্বাশসিয়্বাল অ্্বাণসেস অ্্বাডি এনণফ্বাসণিণ�ন্ট অফ শসশকউশরটি ইন্ট্বাণরস্ অ্্বাক্ট, 
২০০২ (৫৪/  ২০০২)  –এর ১৩( ১২)  ধ্বার্বাধীণন ত্বাঁর ওপর অশপণিত ক্ষ�ত্বািণল ঋণগ্রহীতা  শ্রী শমু্ সাহা, 
রমসাস্থ শ্রী গুরু হাড্থওয়্যার–এর রসাল রপ্াপ্াইটর–এর প্রশত ০৮. ১১. ২০১৯ ত্বাশরখ সংিশলত একটি 
ি্বাশি শিজ্শতি জ্বাশর কণরশেণলন �্বার �্বাধ্ণ� উক্ত শিজ্শতি প্র্বাশতির ত্বাশরখ স্ণক ৬০ শিণনর �ণধ্ ওই 
শিজ্শতিণত উশলিশখত অ্ণি্বাঙ্ক অ্ণি্বাৎ, ₹ ১৩,৩৭,৬২৬/ – ( রতররা লাখ সাঁইনরিশ হািার েরশা োনবিশ 
টাকা মারি) পশরণশ্বাণধর জন্ ত্বাঁর প্রশত আহ্্বান জ্বান্বাণন্বা হণয়শেল।
উক্ত ঋেগ্রহীত্বা উক্ত ি্বাশি শিজ্শতিণত উশলিশখত পশর�্বাে অ্ণি্বাঙ্ক আি্বায় শিণত ি্্ণি হওয়্বায় এতদ্দ্বার্বা 
শিণশষত উক্ত ঋেগ্রহীত্বা এিং জনস্বাধ্বারণের প্রশত শিজ্শতি জ্বাশর কর্বা হণছে স�, শনম্নস্্বাক্ষরক্বারী ৪ 
আগস্ট, ২০২০ ত্বাশরণখ শসশকউশরটি ইন্ট্বাণরস্ ( এনণফ্বাসণিণ�ন্ট)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ সহ পঠনীয় 
উক্ত অ্্বাণক্টর ১৩ নং ধ্বার্বার ( ৪) নং উপধ্বার্বাধীণন ত্বাঁর ওপর অশপণিত ক্ষ�ত্বািণল এখ্বাণন নীণে িশেণিত 
সম্পশতির িখল শনণয়ণেন।
শিণশষত ওই ঋেগ্রহীত্বা এিং জনস্বাধ্বারেণক এতদ্দ্বার্বা উক্ত সম্পশতি শনণয় সলনণিন ন্বা কর্বার জন্ 
সতকণি কর্বা হণছে এিং উক্ত সম্পশতি শনণয় স�–সক্বানও সলনণিন ₹১৩,৩৭,৬২৬/ – এিং এর সুি 
সণ�ত আইনডনবআই ব্যাঙ্ক নলনমরটড–এর ে্বাজণি স্বাণপক্ষ হণি।
 উক্ত অ্্বাণক্টর ১৩ ধ্বার্বার ( ৮)  নং উপধ্বার্বার সংস্্বান অনু�্বায়ী উপলব্ধ স�য়্বাণির �ণধ্ শনম্নশলশখত 
জ্বাশ�ন�ুক্ত পশরসম্পি ে্বাি্বাণন্বার ি্িস্্বা গ্রহে কর্বার জন্ সংশলিষ্ট ঋেগ্রহীত্বার �ণন্বাণ�্বাগ আকষণিে 
কর্বা হণছে। [ িশলল নং ১১২৫২/ ২০০৮, িশলল নং ২৪২৬/ ২০১৪, িশলল নং ৩৩৭৮/ ২০০৮ এিং 
িশলল নং ৭১/ ১৯৮৭] 
সম্পনতির নববরণ:  শনণম্ন্বাক্ত একতল্বা ি্বাশির ২২৪ িগণিফুে জশ�র অপশরহ্বা�ণি স�গ্র পশর�্বাে, তৎসহ 
উক্ত জশ�র সণঙ্ স্্বায়ীি্বাণি স্্বাশপত ও িূশ� সংলগ্ন �্বািতীয় ি্বাশি, ক্বাঠ্বাণ�্বা, প্্্বান্ট অ্্বাডি স�শশন্বাশর 
ইত্্বাশি �্বার শস্শত ও শিিরে:  ি্বাগ নং ৫৪৭, খশতয়্বান নং ৫৫৯, আহ্বার�পুর, সজ এল নং ৩৫, ্্বান্বা– 
খিিহ, সজল্বা– উতির ২৪ পরগন্বা, শনউ ি্্বার্বাকপুর শ�উশনশসপ্্বাশলটির এল্বাক্বাধীন, সহ্বাশল্ডং নং ৬৫, 
আশুণত্বাষ �ুখ্বাশজণি সর্বাি, ওয়্বািণি নং ১৬, প্র্� তল, পশচি�িঙ্ র্বাজ্। সম্পনতির রচৌহনদি:  উতির– 
আক্বাণশর শিণক উনু্ক্ত;  িশক্ষে– শপন্টু স্বাহ্বার ঘর;  পূিণি– আক্বাণশর শিণক উন্ুক্ত;  পশচি�– শিলীপ 
স্বাহ্বার ঘর।
তানরখ:  ০৮. ০৮. ২০২০ স্বাাঃ– অিুরমানদত অনিসার
স্াি:  কলকাতা আইনডনবআই ব্যাঙ্ক নলনমরটড

আইনডনবআই ব্যাঙ্ক নলনমরটড, নড–১, সল্টরলক, ইরলকট্রনিক্স
কমরপ্ক্স, লিক– ই নপ এবং নি নপ, কলকাতা –৭০০ ০৯১

ডলার ইন্ডানস্টি নলনমরটড
CIN: L17299WB1993PLC058969 

ররনিস্টাড্থ অনিস:   ও� ে্বাওয়্বার, ১৫ত� তল, ৩২, সজ এল সনহরু সর্বাি, কলক্বাত্বা–৭০০ ০৭১
রিাি:  ০৩৩–২২৮৮ ৪০৬৪–৬৬;  ি্যাক্স:  ০৩৩–২২৮৮ ৪০৬৩

ই–রমল:  investors@dollarglobal.in ;  ওরয়বসাইট:  www.dollarglobal.in 
রিাটিস

এতদ্দ্বার্বা এই শিজ্শতি জ্বাশর কর্বা হণছে স�, সসশি ( শলশস্ং অিশলণগশনস অ্্বাডি শিসণ্্বাজ্বার শরণক্বায়্্বারণ�ন্টস)  
সরগুণলশনস, ২০১৫–এর সরগুণলশন–২৯( ১) ( এ)  এিং ৪৭( ১) ( এ)  অনুস্বাণর অন্্বান্ শিষণয়র প্বাশ্বাপ্বাশশ ৩০ জুন, 
২০২০ স�্বাতি তরে�্বাশসণক এই সক্বাম্প্বাশনর অপরীশক্ষত আশ্ণিক ফল্বাফল ( একক এিং পুঞ্জীিূত উিয়ই)  শিণিেন্বা ও 
অনুণ�্বািণনর জন্ এই সক্বাম্প্বাশনর পশরে্বালক�ণ্ডলীর সি্বা শুরিি্বার, ১৪ আগস্, ২০২০ ত্বাশরখ দুপুর ১. ০০ে্বার স�য় 
‘ ও� ে্বাওয়্বার’ , ১৫ত� তল, ৩২, সজ এল সনহরু সর্বাি, কলক্বাত্বা–৭০০ ০৭১ ঠিক্বান্বাশস্ত সক্বাম্প্বাশনর সরশজস্্বািণি 
অশফণস আণয়্বাশজত হণি।
এই ত্্টি সক্বাম্প্বাশনর ওণয়িস্বাইে অ্ণি্বাৎ, www.dollarglobal.in –এর প্বাশ্বাপ্বাশশ স্ক এক্সণেঞ্জস�ূণহর 
ওণয়িস্বাইে( গুশল)  অ্ণি্বাৎ, www.nseindia.com  এিং www.bseindia.com–সতও উপলব্ধ রণয়ণে।
 রবারড্থর আরদশািুসার
 ডলার ইন্ডানস্টি নলনমরটড–এর পরক্ষ
       স্্বাঃ–
স্্বান:  কলক্বাত্বা অনেরষক নমশ্র
ত্বাশরখ:  ০৭. ০৮. ২০২০ রকাম্পানি রসররিটানর

 সাররগামা ইনন্ডয়া নলনমরটড
CIN: L 22213WB1946PLC 014346

 সরশজ অশফস:  ৩৩, �ণশ্বার সর্বাি, 
ি�ি�, কলক্বাত্বা–  ৭০০০২৮

সেশল:  ০৩৩– ২৫৫১ ২৯৮৪/ ৪৭৭৩, 
E-mail: co.sec@saregama.com

Web: www.saregama.com
 রকাম্পানিরত রহপািরত রাকা ইক্্যইটি 

রশয়ার ইিরেস্টর এডুরকশি অ্যান্ড 
রপ্ারটকশি িান্ড ( আই ই নপ এি) – এ 

নডম্যাট অ্যাকাউরন্ হস্ান্তর।

ইনণিস্র এিুণকশন অডি সপ্র্বাণেকশন 
ফ্বাডি অ্শরটি ( অ্্বাক্বাউশন্টং, অশিে, 
ট্্বাসিফ্বার অ্্বাডি শরফ্বাডি)  রুলস ২০১৬ 
( রুলস)  এর রুল ৬– এর সণঙ্ পঠনীয় 
সক্বাম্প্বাশনজ অ্্বাক্ট ২০১৩ এর ১২৪ ( ৬)  
ধ্বার্বার শতণি অনু�্বায়ী সিস্ণির জ্বান্বাণন্বা 
হণছে স� শনণম্ন্বাক্তগুশল শনিণি্বাহ হণি: –  
হস্ত্বান্তরণ�্বাগ্।
রুলণসর সণঙ্ পঠনীয় সক্বাম্প্বাশন আইন 
২০১৩– র ১২৪ ( ৬)  ধ্বার্বায় হস্ত্বান্তণরর 
ত্বাশরখ স্ণক শিগত স্বাত িের অপ্রিতি 
ি্বা ি্বাশিহীন শিশিণিডি সক্বাম্প্বাশন দ্্বার্বা 
সকন্দীয় সরক্বাণরর ইনণিস্র এিুণকশন 
অ্ডি সপ্রণেকশন ফ্বাডি ( আইইশপএফ)  
অ্্বাক্বাউণন্ট হস্ত্বান্তশরত হণি।
সসই�ণত্বা সক্বাম্প্বাশন সক্বাম্প্বাশন/  
সরশজ্রে্বার ও সশয়্বার ট্্বাসিফ্বার 
এণজন্ট ( আরটিএ)  সরকণিণি নশ্িুক্ত 
হস্ত্বান্তরণ�্বাগ্ সশয়্বারণহ্বাল্ড্বারণির ক্বাণে 
ত্্ প্বাঠিণয় িণলণে ২০১২– ১৩  ও 
তৎপরিততী ি্বাশিহীন শিশিণিডি ি্বাশি 
করণি। আইইশপএণফ হস্ত্বান্তরণ�্বাগ্ 
সশয়্বার শিশি সক্বাম্প্বাশনর ওণয়িস্বাইে 
www.saregama.com – এ সিওয়্বা 
হণয়ণে। সশয়্বারণহ্বাল্ড্বারগেণক জ্্বাত 
কর্বাণন্বা হণছে স� ২০১২– ১৩ অ্ণিিণষণি 
সঘ্বাশষত স্বাত িের �্বািৎ অপ্রিতি 
ি্বা ি্বাশিহীন শিশিণিডি ৩০ আগস্ 
২০২০সত আইইশপএফ– এ হস্ত্বান্তশরত 
হণি। রুলস �্বাশফক অপ্রিতি ি্বা ি্বাশিহীন 
শিশিণিণডির সশয়্বারগুশলও হস্ত্বান্তশরত 
হণি।
ি্বারণত সক্বাশিি– ১৯ �হ্বা�্বারী স্বাণপণক্ষ 
স্বাত িের ধণর ি্বাশিহীন শিশিণিণডির 
সশয়্বার সহ্বাল্ড্বারণির ি্শক্তগত 
স�্বাগ্বাণ�্বাগ ন্বাও গ্র্বাহ্ হণত প্বাণর। 
তিুও ত্বা হ্বাণত হ্বাণত সপৌঁণে শিণত সেষ্ট্বা 
করণে সক্বাম্প্বাশন।
তণি সক্বাম্প্বাশন শিণপ্বাশজেশর অ্্বাক্ট 
১৯৯৬– এ ি্বায়িন্ধনকৃত/ িন্ধকী সশয়্বার 
ি্বা সক্বােণি/ ট্্বাইিুন্বাণলর আণিণশ হস্ত্বান্তর 
শনণষধ জশনত সক্ষণরে ত্বা আইইশপএণফ 
হস্ত্বান্তর করণি ন্বা।
সক্বাম্প্বাশনর সংশলিষ্ট সশয়্বারণহ্বাল্ড্বারগেণক 
২০১২– ১৩ ও তৎপরিততী শিশিণিডি 
ি্বাশি করণত আণিিন করণত অনুণর্বাধ 
কর্বা হণছে এখ্বাণন:  ৩০, ৩য় তল, 
সপেনস্বার শিশল্ডং সক্বারণজে শ্রেে, 
ি্বাটিয়্বা হ্বাসপ্বাত্বাণলর শিপরীণত। গ্র ্�্বান্ট 
সর্বাি পশচি�, �ুম্বই, �হ্বার্বাষ্ট্র, ৪০০০৩৬ 
ি্বা ইণ�ল করুন co.sec@saregama.com 
 এ। শিষয় শলখণিন:  ‘ ি্বাশিহীন শিশিণিডি 
ি্বাশির জন্ আণিিন ি্বা  সরশজ্রে্বার ও 
সশয়্বার হস্ত্বান্তর এণজন্টণক ত্বাণির 
ঠিক্বান্বায় উক্ত হস্ত্বান্তর ত্বাশরণখর আণগ। 
নণেৎ সক্বাম্প্বাশন ি্বািশত সক্বানও শিজ্শতি 
ে্বাি্বাই ২০১২– ১৩ অ্ণিিণষণি ি্বাশিহীন 
শিশিণিডি ও সশয়্বার আইইশপএণফ 
হস্ত্বান্তর কণর সিণি।
এ� শস এস সশয়্বার ট্্বাসিফ্বার এণজন্ট 
শলঃ, ৩৩, সলক গ্বাণিণিনস, ২য় তল 
কলক্বাত্বা– ৭০০০৪৫, সফ্বান ০৩৩–
 ৪০৭২ ৪০৫১/ ৫৩, ইণ�ল:  mcssta@
rediffmail.com
 আইইশপএফ– এ হস্ত্বান্তশরত ি্বাশিহীন 
শিশিণিনি ও সশয়্বার স্বাপ্বাণক্ষ 
সক্বাম্প্বাশনর ক্বাণে সক্বানও ি্বাশি কর্বা 
�্বাণি ন্বা।
সশয়্বারণহ্বাল্ড্বারগে অিশহত হণিন স�, 
ি্বাশি ন্বা কর্বা লি্্বাংশ ও আইইশপএফ 
স্বাসণপসি অ্্বাক্বাউণন্ট হস্ত্বান্তশরত 
সশয়্বার, উিয়ই রুলস শনধণি্বাশরত পদ্ধশত 
অনুসরণের পর আইইশপএফ– এর 
ক্বাে স্ণক সফরণতর জন্ ি্বাশি কর্বা 
�্বাণি। উপণর্বাক্ত সম্পণকণি আপন্বার 
সক্বানও শজজ্্বাস্ ্্বাকণল ি্বা শকেু 
জ্বানণত ে্বাইণল স�্বাগ্বাণ�্বাগ করুন:  
mcssta@rediffmail.com  ি্বা 
co.sec@saregama.com – এ।

স্বাণরগ্বা�্বা ইশডিয়্বা শলঃ– এর পণক্ষ
কামিা রখতাি

সক্বাম্প্বাশন সসণরিে্বাশর
স�ম্বরশশপ নং এ ৩৫১৬১

স্্বান:  �ুম্বই
ত্বাশরখ:  ০৭. ০৮. ২০২০ 

রশয়ারধারকরদর অবগনতর িি্য: –
সরকাররর নগ্রি ইনিনশরয়টিে–এর অংশ নহরসরব বানষ্থক নররপাট্থ ইত্যানদর মরতা িনরগুনল ইরলকট্রনিক উপারয় প্ানতির 

িি্য নিরিরদর ই–রমল আইনড এই রকাম্পানিরত নিবন্ীকৃত কনররয় নিরত রশয়ারধারকরদর প্নত অিুররাধ িািারিা হরছে।

ররনিস্টাড্থ অনিস:  ৭, ক্বাউশসিল হ্বাউস শ্রেে, কলক্বাত্বা–৭০০ ০০১
অ্যাডনমনিরস্টটিে অনিস:  ১–১০–১৭৭, ৪্ণি তল, িরুে ে্বাওয়্বারস, সিগ�ণপে, হ্বায়ির্বাি্বাি–৫০০ ০১৬

CIN: L01400WB2000PLC091286 
ওরয়বসাইট:  www.jkagri.com ;  ই–রমল:  info@jkagri.com

রিাি:  ০৪০–৬৬৩১ ৬৮৫৮;  ি্যাক্স:  ০৪০–২৭৭৬ ৪৯৪৩

 ৩০ িুি, ২০২০ সমাতি ত্রিমানসরক অপরীনক্ষত আনর্থক িলািরলর সংনক্ষতিসার
(ল্বাখ ে্বাক্বার অণঙ্ক) 

নববরণ
সমাতি ত্রিমানসক

( অপরীনক্ষত) 
সমাতি বের
( পরীনক্ষত) 

৩০. ০৬. ২০২০ ৩০. ০৬. ২০১৯ ৩১. ০৩. ২০২০
ক্বারি্বার স্ণক স�্বাে আয় ( সনে) ১২,৫১৯. ২৩ ১১,২৩৭. ৫০ ১৮,০৫১. ৬৪
কর, অিেয় এিং কর শিণিেন্বার আণগ �ুন্বাফ্বা ( শপশিআইশিটি) ৩,৩৪৫. ২৪ ২,৩৬২. ০৬ ( ৩৭৯. ৮৪) 
স্বাধ্বারে ক্বারি্বাণরর ওপর কর এিং ি্শতরি�ী িফ্বাস�ূহ শিণিেন্বার 
আণগ সনে �ুন্বাফ্বা/ ( ক্ষশত) ৩,০৭৭. ৬০ ২,০১৬. ১৬ ( ১,৬৩৩. ৫২) 
সংশলিষ্ট স�য়্বাণি কর–পিূণি সনে ( ক্ষশত) / �ুন্বাফ্বা 
[ি্শতরি�ী িফ্বাস�ূহ শিণিেন্বার পণর] ২,৬৯১. ৯৯ ২,০১৬. ১৬ ( ১,৬৩৩. ৫২) 
স্বাধ্বারে ক্বারি্বাণরর ওপর কর এিং ি্শতরি�ী িফ্বাস�ূহ শিণিেন্বার 
পণর সনে �ুন্বাফ্বা/ ( ক্ষশত) ১,৯২০. ৬৯ ১,৪৬৬. ৩০ ( ১,০৭৫. ৮৭) 
সংশলিষ্ট স�য়্বাণি স�্বাে সি্বাধগ�্ আয়
[ সংশলিষ্ট স�য়্বাণি কর–পরিততী �ুন্বাফ্বা/ ( ক্ষশত)   এিং কর–পরিততী 
অন্্বান্ সি্বাধগ�্ আয় অন্তিুণিক্ত কণর] ১,৯১৬. ৪৪ ১,৪৬২. ৪৫ ( ১,০৪৬. ৯৪) 
ইক্্ইটি সশয়্বার �ূলধন ( প্রশতটি ₹ ১০/ –) ৪১৫. ৩৯ ৩৬০. ৩৯ ৪১৫. ৩৯
প্রশতটি সশয়্বার শপেু আয় ( প্রশতটি ₹ ১০/ –) 
– িুশনয়্বাশি এিং শ�শরিত ( ₹ ) ৪৬. ২৪ ৪০. ৬৯ ( ২৯. ৫১) 
দ্রষ্টব্য: 
১.   উপশরশলশখত শিিৃশতটি সসশি ( শলশস্ং অিশলণগশনস অ্্বাডি শিসণ্্বাজ্বার শরণক্বায়্্বারণ�ন্টস)  সরগুণলশনস, ২০১৫–এর 

সরগুণলশন ৩৩ স�্বাত্বাণিক স্ক এক্সণেঞ্জস�ূণহ ি্বাশখল কর্বা তরে�্বাশসক আশ ণ্িক ফল্বাফণলর শিশি খশতয়্বাণনর সংশক্ষতিস্বার। 
তরে�্বাশসক আশ্ণিক ফল্বাফণলর পুণর্বা িয়্বান সক্বাম্প্বাশনর ওণয়িস্বাইে ( www.jkagri.com  ) সহ ন্্বাশন্বাল স্ক এক্সণেণঞ্জর 
ওণয়িস্বাইণেও ( www.bseindia.com ) সিওয়্বা আণে।

২.  সক্বাম্প্বাশনর ি্িস্বা �রশুশ� প্রকৃশতর, সসই ক্বারণে েলশত তরে�্বাশসণকর ফল্বাফলগুশল পণুর্বা িেণরর প্বারফরণ�ণসির 
প্রশতশনশধত্বক্বারী নয়।

৩.  এখ্বাণন ি্শতরি�ী িফ্বাস�ূহ িলণত িন্ধ কণর সিওয়্বা ি্্বার্বাইটিগুশলর জন্ ইনণিন্টশর সংস্্বানণক সি্বাঝ্বাণন্বা হণছে।
৪.  স্বাম্প্রশতক তরে�্বাশসণক সক্বাম্প্বাশনর ি্িস্বা ও সলনণিণনর ওপর সক্বাশিি–১৯ এর সক্বানও উপ্বাি্বানগত প্রি্বাি পণিশন। 

অিশ্, পশরশস্শত এখনও প্রশতশনয়ত িিল্বাণন্বার ক্বারণে েূি্বান্ত প্রি্বাি এই আশ্ণিক ফল্বাফলগুশল অনুণ�্বািণনর ত্বাশরণখ কর্বা 
অনু�্বান অণপক্ষ্বা শিন্ন হণত প্বাণর।

রি রক এনগ্র রিরিটিক্স নলনমরটড–এর পরক্ষ

স্াি:  িয়া নদনলি নবরিমপনত নসংহানিয়া
তানরখ:  ৭ আগস্ট, ২০২০ ম্যারিনিং নডররক্টর

সম্বতৃা মখুানি্থ

‘ আ�্বাণক সকন িন্ধ কণর র্বাখ্বা হণছে?  আশ� শক শরিশ�ন্বাল? ’  
শহশদেণত এই ক্্বাগুণল্বাই ি্বার ি্বার িলশেণলন �ধ্ িয়ণসর 
িিঘণুর। প্বাশলণয় �্বাওয়্বার সেষ্ট্বা করশেণলন। শকন্তু শহঙ্লগণঞ্জর 
ি্িস্বায়ী সশ�শতর সসণরিে্বাশর সশু্বান্ত সঘ্বাষ ি্বাইণর সক্বাশিি 
েি্বাণছে িণল আেণক র্বাণখন ত্বাণঁক। খ্বাি্বার, সপ্বাশ্বাক সিন। 
খির সিন হ্্বা� সিস্ণির। হ্্বা� সরশিওর ওণয়স্ সিঙ্ল 
সরশিও ্ ্বাণির সিস্ণির সহণ�্বাশগত্বায় ি্বাশি শফরণলন ১ 
িের আণগ উতিরপ্রণিণশর প্রত্বাপগি স্ণক হ্বাশরণয় �্বাওয়্বা 
সশুীলক্�্বার সেৌণি। সম্ভ্বান্ত পশরি্বাণরর সেণল সশুীলক্�্বার 
সেৌণি। ট্্বাসিণপ্বাণেণির ি্িস্বা। হঠ্বাৎই একশিন শনরুণদেশ হণয় �্বান। পশরি্বাণরর সিস্র্বা 
অণনক খুণঁজও সন্ধ্বান প্বানশন ত্বারঁ। সশুীল সেৌণি হ্্বা� সিস্ণির ক্বাণে এক্বাশধক 
ঠিক্বান্বা িণলশেণলন। ত্বার �ণধ্ স্ণকই খুজঁণত খুজঁণত একটি ঠিক্বান্বায় সন্ধ্বান স�ণল 
ত্ঁবার পশরি্বাণরর। প্রশ্বাসণনর সহ্বায়ত্বায় স�্বাগ্বাণ�্বাগ কর্বা হয়। এরপণরই দুই ি্বাই 
উতিরপ্রণিশ স্ণক গ্বাশি শনণয় আণসন ি্বাি্বা সশুীল সেৌণিণক শফশরণয় শনণয় স�ণত। 
ওণয়স্ সিঙ্ল সরশিও ্্বাণির সম্প্বািক অম্বরীষ ন্বাগ শিশ্্বাস জ্বান্বান,  ইশত�ণধ্ই 
সক্বাশিি সেস্ কর্বাণন্বা হণয়শেল সশুীণলর। শরণপ্বােণিও সনণগটিি এণসণে।

হ্যারমর হাত ধরর ঘরমুখী

সুশীল রচৌরব

নমল্টি রসি
হুগনল, ৭ আগস্ট
এবার ররাগী হাসপাতারল িা নিরয় োওয়ার িািা অিুহারতর অবসাি। প্রত্যক 
অ্যামু্বল্যারসি নিনপএস ট্র্যাকার বসারিার ব্যবস্া করল হুগনল রিলা প্শাসি। 
আরগই কররািা ররাগীরদর োবতীয় তর্য িুরট উঠনেল রকানেড ড্যাশরবারড্থ। 
এবার রিলার  অ্যামু্বল্যাসিগুনলর গনতনবনধরকও কড়া িিরদানরর আওতায় 
আিার ব্যবস্া হল। নদরি বা রারত, রিলাশাসরকর দতির রররকই রদখা োরব 
প্রত্যক অ্যামু্বল্যারসির অবস্াি। অতএব অ্যাম্বুল্যাসি কমতী বানড়রত বরস রাকরল 
বা রকারাও আড্া নদরলও রসই তর্যও িািরবি রখাদ রিলাশাসক। এখি 
রররক রিলার প্রত্যক মহক্মা হাসপাতারলর প্রত্যকটি অ্যাম্বুল্যাসি রাকরব 
িিরদানরর আওতায়। িরল রেখারি অ্যাম্বুল্যারসির প্রয়ািি হরব, নিনপএস 
ট্র্যাক করর রদরখ রিওয়া হরব সংলগ্ন এলাকায় কাোকানে অ্যাম্বুল্যাসি রকারায় 
ররয়রে। তার পররই রসই অ্যাম্বুল্যাসি কমতীর কারে রপৌঁরোরব সরকানর নিরদ্থশ। 
মূলত ররাগীরদর হাসপাতারল নিরয় োওয়া, আিা ইত্যানদ নিরয় এতনদি িািা 
সমস্যা রদখা োনছেল। তাই রিলাশাসক ওয়াই রত্াকর রাওরয়র নিরদ্থরশ পনররষবা 
স্বাোনবক কররত এই উরদ্যাগ রিওয়া হরয়রে। আর গানিলনতর অনেরোগ উঠরব 
িা, রস নবষরয় আশাবাদী রিলাশাসক।

অ্্বাম্বলু্্বাণসি িসল শজশপএস

রদবীকৃপা রট্রনডং প্াইরেট নলনমরটড ( ইি নলক্ইরডশি) 
সরশজ.   অশফস:  ৩০৮এ, রিীন্দ সরশে, কলক্বাত্বা–  ৭০০০০৬, পশচি�িঙ্

নলক্ইরডটর:  িীরি ক্মার সুররকা
শলক্ইণিেণরর ঠিক্বান্বা:  সসন্ট্বাল প্্বাজ্বা, ৭� তল, রু� নং এইে, ৪১, শিশি গ্বাঙ্ুশল শ্রেে, কলক্বাত্বা– ৭০০০১২, 

পশচি�িঙ্, ইণ�ল:  ipneerajsureka@gmail.com, সফ্বান নং:  ৯৮৩১১১৪৫৪০

ইিসলরেনসি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টনস রকাড ২০১৬– র অধীরি ই– নিলাম 
নবরিয় নবজ্ঞনতি সংরশাধিী

২৩ িুলাই ২০২০– সত প্রক্বাশশত ই শনল্বা� শিরিয় শিজ্শতি �্বা রদবীকৃপা রট্রনডং প্াইরেট নলনমরটড ( ইি 
নলক্ইরডশি)  স্বাণপণক্ষ এতদ্দ্বার্বা জ্বান্বাণন্বা �্বাণছে স� ই শনল্বা� ত্বাশরখ দুই সতি্বাহ পশরিশধণিত কর্বা হণয়ণে ও ই 
শনল্বাণ�র স�য় স্বারশে শনণম্ন্বাক্ত �্বাশফক পশর�্বাজণিন কর্বা হণয়ণে: 

নববরণ মূল পনরমানি্থত
শরক্ইজ্বাইে ফ�ণি এশফণিশিে 
ও আডি্বারণেশকং, সঘ্বাষে্বা 
ইত্্বাশি সম্্বাি্ শিিি্বাত্বা দ্্বার্বা

২৩. ০৭. ২০২০ স্ণক 
১১. ০৮. ২০২০

২৩. ০৭. ২০২০ স্ণক 
২৫. ০৬. ২০২০

পশরিশণিন ত্বাশরখ ২৩. ০৭. ২০২০ স্ণক 
১১. ০৮. ২০২০

২৩. ০৭. ২০২০ স্ণক 
২৫. ০৮. ২০২০

ই এ� শি জ�্বার সশষ ত্বাশরখ ১২. ০৮. ২০২০ শিণকল ৫ে্বা ২৫. ০৮. ২০২০ শিণকল ৫ে্বা
শনল্বাণ�র ত্বাশরখ ও স�য় ১৪. ০৮. ২০২০ সিল্বা ১১ে্বা স্ণক 

১ে্বা ( ৫ শ�শনে অসী� সম্প্রস্বারে সহ) 
২৮. ০৮. ২০২০ সিল্বা ১১ে্বা স্ণক 

১ে্বা ( ৫ শ�শনে অসী� সম্প্রস্বারে সহ) 

 িীরি ক্মার সুররকা, 
ত্বাশরখ:  ০৭. ০৮. ২০২০  শলক্ইণিের, সিিীকৃপ্বা সট্শিং প্র্বাইণিে শলশ�ণেি ( ইন শলক্ইণিশন) , 
স্্বান:  কলক্বাত্বা   সরশজ নং–  IBBI/IPA-001/IP-P01539/2019-2020/12517

আইএিনব অ্যারগ্রা ইন্ডানস্টি নলনমরটড
ররনি.  অনিস:  প্ে নং আইএনশি– ৫, সসক্টর– ১
ইস্ কলক্বাত্বা ে্বাউনশশপ, কলক্বাত্বা– ৭০০১০৭

ই– রমল:  complianceifbagro@ifbglobal.com
ওরয়বসাইট:  www.ifbagro.in, সফ্বান:  033-39849652

CIN: L01409WB1982PLC034590 
৩০ িুি, ২০২০ পে্থন্ত নতি মারসর একীকৃত পরীনক্ষত 

আনর্থক িলািরলর নববৃনত
( লাখ টাকায়) 

            নববরণ  নতি মাস রশষ  বের রশষ

  ৩০ িুি ৩১ মাচ্থ ৩০ িুি ৩১ মাচ্থ
  ২০২০ ২০২০*  ২০১৯ ২০২০

  ( অপরীনক্ষত)  অপরীনক্ষত অপরীনক্ষত পরীনক্ষত

১.  ে্বালন্বাগত আয় ২০৯৬৭.৭৫ ৪৩২৯৫. ৯৫ ৪৪৫৬২. ৪৬ ১৯১১৪৬. ১৯ 

২.  করপিূণি ল্বাি/ ( ক্ষশত)  ( ১৮৪. ৯১)  ( ৬৭১. ১৬)  ৩৮০. ৮২ ১৬৭৮. ৬১

৩.  স�য়্বাণি ল্বাি/ ( ক্ষশত)  ( ১৭০. ২৮)  ( ১১০. ১৫)  ৩০৪. ৭৯ ২২২০. ৫৬

৪.  স�য়্বাণি স�্বাে স্বা�শগ্রক
 আয় [ স�য়্বাণি ল্বাি ( কণরর
 পণর)  ও অন্ স�গ্র আয়
 ( কণরর পণর)  সণ�ত]  ৪২. ১৫ ( ৬৩৩. ২৪)  ( ৫৯. ৭৪)  ১১৭৪. ০৭

৫.  প্রিতি ইক্্ইটি সশয়্বার
 �ূলধন ( সশয়্বার প্রশত
  ১০/ – সফসি্্বালু)  ৯৩৬. ৭১ ৯৩৬. ৭১ ৯৩৬. ৭১ ৯৩৬. ৭১

৬.  সশয়্বার প্রশত আয়
  সফস ি্্বালু ে্বাঃ ১০/ –  প্রশতটি
 ( ি্বাশষণিকীকৃত নয়) 
 �ূল ও শ�রি ( ১. ৮২) ( ১.  ১৮)   ৩.২৫ ২৩. ৭১  

দ্রষ্টব্য: 
*   ৩১ �্বােণি ২০২০ প�ণিন্ত তরে�্বাশসক পশরসংখ্্বান হল পূিণি অ্ণিিষণি ও িের স্ণক ত্বাশরণখ প্রক্বাশশত 

�্্বারিণ� ৩১ শিণসম্বর ২০১৯ প�ণিন্ত ৯ �্বাস প�ণিন্ত পরীশক্ষত পশরসংখ্্বাণনর তুল�ূল্ সংখ্্বা �্বা সংশক্ষতি 
�ূল্্বায়ন স্বাণপক্ষ শেল।

উপণর্বাক্ত স্বার্বাংশটি শিশণি শতন �্বাণসর ও ি্বাশষণিক অ্ণিকরী অপরীশক্ষত একক ফল্বাফণলর �্বা সসশি ( শলশস্ং অ্্বাডি 
আি্বার শিসণ্্বাজ্বার শরণক্বায়্বারণ�ন্টস)  সরগুণলশন ২০১৫– এর সরগুণলশন ৩৩– এর অধীণন স্ক এক্সণেঞ্জগুশলণত 
প্রিতি। শতন �্বাণসর/ ি্বাশষণিক অ্ণিকরী ফল্বাফণলর সম্পূেণি অংশ প্র্বাতিি্ স্ক এক্সণেণঞ্জর ওণয়িস্বাইে www.
nseindia.com  এিং www.bseindiea.com  এিং সক্বাম্প্বাশনর ওণয়িস্বাইে www.ifbagro.in – এ।

৩০ িুি, ২০২০ পে্থন্ত নতি মারসর একক 
অপরীনক্ষত আনর্থক িলািরলর নববৃনত

( লাখ টাকায়) 

             নববরণ  নতি মাস রশষ  বের রশষ

  ৩০ িুি ৩১ মাচ্থ ৩০ িুি ৩১ মাচ্থ
  ২০২০ ২০২০*  ২০১৯ ২০২০

  ( অপরীনক্ষত)  অপরীনক্ষত অপরীনক্ষত পরীনক্ষত

১.  ে্বালন্বাগত আয়  ২০৭৫৫. ৭০ ৪৩০১৭. ৮০ ৪৩৮৯৭. ২৪ ১৮৮৮৪১. ৮৩

২.  করপূিণি ল্বাি/ ( ক্ষশত)  ( ১৫৭. ২৮)  ( ৬১৫. ০২)  ৪১৫. ৪১ ১৮০৪. ৭৫

৩.  স�য়্বাণি ল্বাি/ ( ক্ষশত)  ( ১৪২. ৬৫)  ( ৫৪. ০১)  ৩৩৯. ৩৮ ২৩৪৬. ৭০

৪.  স�য়্বাণি স�্বাে স্বা�শগ্রক
 আয় [ স�য়্বাণি ল্বাি ( কণরর
 পণর)  ও অন্ স�গ্র আয়
 ( কণরর পণর)  সণ�ত]  ৬৮. ৪৫ ( ৫৬৯. ২০)  ( ২৬. ১৭)  ১৩০৭. ৯৪

৫.  প্রিতি ইক্্ইটি সশয়্বার
 �ূলধন ( সশয়্বার প্রশত
  ১০/ – সফসি্্বালু)   ৯৩৬. ৭১ ৯৩৬. ৭১ ৯৩৬. ৭১ ৯৩৬. ৭১

৬.  সশয়্বার প্রশত আয়
  সফস ি্্বালু ে্বাঃ ১০/ –  প্রশতটি
 ( ি্বাশষণিকীকৃত নয়) 
 �ূল ও শ�রি ( ১. ৫২)  ( ০. ৫৮)  ৩. ৬২ ২৫. ০৫

দ্রষ্টব্য: 
*   ৩১ �্বােণি ২০২০ প�ণিন্ত তরে�্বাশসক পশরসংখ্্বান হল পূিণি অ্ণিিষণি ও িের স্ণক ত্বাশরণখ প্রক্বাশশত �্্বারিণ� ৩১ 

শিণসম্বর ২০১৯ প�ণিন্ত পরীশক্ষত পশরসংখ্্বাণনর তুল�ূল্ সংখ্্বা �্বা সংশক্ষতি �ূল্্বায়ন স্বাণপক্ষ শেল।
  দ্রষ্টি্:  উপণর্বাক্ত স্বার্বাংশটি শিশণি শতন �্বাণসর ও ি্বাশষণিক অ্ণিকরী অপরীশক্ষত একক ফল্বাফণলর �্বা সসশি 
( শলশস্ং অ্্বাডি আি্বার শিসণ্্বাজ্বার শরণক্বায়্বারণ�ন্টস)  সরগুণলশন ২০১৫– এর সরগুণলশন ৩৩– এর অধীণন স্ক 
এক্সণেঞ্জগুশলণত প্রিতি। শতন �্বাণসর/ ি্বাশষণিক অ্ণিকরী ফল্বাফণলর সম্পূেণি অংশ প্র্বাতিি্ স্ক এক্সণেণঞ্জর ওণয়িস্বাইে 
www.nseindia.com  এিং www.bseindiea.com  এিং সক্বাম্প্বাশনর ওণয়িস্বাইে www.ifbagro.in – এ।

 রবারড্থর আরদশািুসারর
 এ.  রক.  ব্যািানি্থ
স্াি:  কলকাতা োইস রচয়ারম্যাি ও ম্যারিনিং নডররক্টর
তানরখ:  ৭ আগস্ট, ২০২০   DIN: 00336225 

 সুমেধা ফিসক্াল সাফ্ভিমসস ফলফেমেড
নসআইএি:  L70101WB1989PLC057465 
সরশজস্্বািণি ও কণপণি্বাণরে অশফস:  ৬এ, গীত্বাঞ্জশল, ৮শি, শ�িলেন শ্রেে, 
কলক্বাত্বা–৭০০ ০৭১
সফ্বান:  ( ০৩৩)  ২২২৯ ৮৯৩৬/  ৬৭৫৮/  ৩২৩৭/  ৪৪৭৩
ফ্্বাক্স:  ( ০৩৩)  ২২২৬ ৪১৪০/  ২২৬৫ ৫৮৩০
ই–স�ল:  investors@sumedhafiscal.com 
ওণয়িস্বাইে:  www.sumedhafiscal.com 

৩০. ০৬. ২০২০ তানররখ সমাতি ত্রিমানসক পুঞ্ীকৃত অপরীনক্ষত 
আনর্থক িলািল সংরিান্ত নববনৃতর সংনক্ষতিসার

( লাখ টাকার অরঙ্ক) 
               নববরণ ৩০. ০৬. ২০২০  ৩১. ০৩. ২০২০ ৩০. ০৬. ২০১৯ ৩১. ০৩. ২০২০
 তানররখ সমাতি  তানররখ সমাতি তানররখ সমাতি অিুোয়ী তানরখ
 ত্রিমানসক  ত্রিমানসক ত্রিমানসক প্নত বরষ্থর অর্থাঙ্ক

 অপরীনক্ষত পরীনক্ষত পরীনক্ষত পরীনক্ষত

ক্বারি্বার স্ণক স�্বাে আয় ( সনে)  ৪৪০. ৫৫ ৪৮৯. ৬৭ ৪২৫. ৭৩ ১৮৬৫. ২৫

সংশলিষ্ট স�য়্বাণি সনে �ুন্বাফ্বা/ ( ক্ষশত)  
[ কর, ি্শতরি�ী এিং/ ি্বা শিণশষ 
িফ্বাস�ূণহর আণগ]  ৩৪৩. ২১ ( ৬৭২. ০৯)   ১৮. ১২ ( ৩৭৩. ১২) 

সংশলিষ্ট স�য়্বাণি কর–পূিণি সনে �ুন্বাফ্বা/ 
( ক্ষশত)  [ি্শতরি�ী এিং/ ি্বা শিণশষ 
িফ্বাস�ূণহর পণর]  ৩৪৩. ২১ ৬৭২. ০৯  ১৮. ১২ ( ৩৭৩. ১২) 

সংশলিষ্ট স�য়্বাণি কর–পরিততী সনে 
�ুন্বাফ্বা/ ( ক্ষশত)  [ কর, ি্শতরি�ী এিং/ 
ি্বা শিণশষ িফ্বাস�ূণহর পণর]  ২৮৩. ৫৩ ৫৯৭. ১৩  ৭. ৫৮ ( ৩৪২. ১৩) 

সংখ্্বালঘু সিু — — — —

অ্্বাণস্বাশসণয়েণির �ুন্বাফ্বা/ 
( ক্ষশত) –র সশয়্বার ০. ৭৭ ৪. ৭৪ ১৪. ৬৪ ৫৬. ৫১

সংশলিষ্ট স�য়্বাণি স�্বাে সি্বাধগ�্ আয় 
[ সংশলিষ্ট স�য়্বাণি কর–পরিততী �ুন্বাফ্বা/ 
( ক্ষশত)  এিং অন্্বান্ সি্বাধগ�্ আয় 
( কর–পরিততী)  অন্তিুণিক্ত কণর]  ২৮৫. ৮৫ ( ৫৯৪. ০২)  ১৯. ৫১ ( ৩০৬. ৯৪) 

ইক্্ইটি সশয়্বার �ূলধন ৭৯৮. ৪৪ ৭৯৮. ৪৪ ৭৯৮. ৪৪ ৭৯৮. ৪৪

সংরক্ষে ( ইডি–এএস অনু�্বায়ী 
পুন�ূণিল্্বাশয়ত সংরক্ষে ি্বাি শিণয়)  — — — ৩০৪৩. ৩৭

সশয়্বার–শপেু আয় ₹ ১০/ – �ূণল্র
( ক)  িুশনয়্বাশি ( ₹ )   ৩. ৫৬  ( ৭. ৪২)   ০. ২৮   ( ৩. ৫৮) 
( খ)  শ�শরিত ( ₹ )  ৩. ৫৬  ( ৭. ৪২)   ০. ২৮   ( ৩. ৫৮) 

দ্রষ্টব্য: 
১.  একক আনর্থক িলািরলর তর্যাবনল:  ( লাখ টাকার অরঙ্ক) 

                   নববরণ ৩০. ০৬. ২০২০  ৩১. ০৩. ২০২০ ৩০. ০৬. ২০১৯ ৩১. ০৩. ২০২০
 তানররখ সমাতি  তানররখ সমাতি তানররখ সমাতি অিুোয়ী তানরখ
 ত্রিমানসক  ত্রিমানসক ত্রিমানসক প্নত বরষ্থর অর্থাঙ্ক

 অপরীনক্ষত পরীনক্ষত পরীনক্ষত পরীনক্ষত

১.  ে্বানণিওি্বার ৪৩৮. ২৭ ৪৮৭. ৬৪ ৪২৩. ৬২ ১৮৫৫. ৪৫

২.  কণরর আণগ �ুন্বাফ্বা/ ( ক্ষশত) ৩৩৮. ৮০ ( ৬৭৪. ০৭)  ১৪. ৬৫ ( ৩৮৮. ২৯)   

৩.  কণরর পর �ুন্বাফ্বা/ ক্ষশত ২৮০. ০৯ ( ৫৯৮. ৯৫)  ৫. ৮৩ ( ৩৫৪. ৮৫) 

২.  এই সকল তরে�্বাশসক/ ি্বাশষণিক আশ্ণিক ফল্বাফণলর পণুর্বা িয়্বান স্ক এক্সণেণঞ্জর ওণয়িস্বাইণে ( www.bseindia.
com )–এর প্বাশ্বাপ্বাশশ এই সক্বাম্প্বাশনর ওণয়িস্বাইণেও ( www.sumedhafiscal.com )   উপলব্ধ রণয়ণে ।

৩.   উপশরউক্ত ফল্বাফল অশিে কশ�টি দ্্বার্বা প�ণি্বাণল্বাশেত এিং পশরে্বালন পষণিণির ০৭ আগস্ ২০২০ ত্বাশরণখর 
সি্বায় গৃহীত।

৪.  এই সক্বাম্প্বাশন ি্বাশেজ্ শিষয়ক �ন্ত্রক দ্্বার্বা শিজ্্বাশপত তফশসল ৩ শিশিশন ২ অনু�্বায়ী ইশডিয়্বান অ্্বাক্বাউশন্টং 
স্্্বাডি্বািণিস ( ‘ ইডি–এএস’ )  গ্রহে কণরণে। সসই�ণত্বা ইডি–এএস এিং ি্বারণত সের্বাের অনুসৃত অন্্বান্ 
অ্্বাক্বাউশন্টং নীশতস�ূহ অনু�্বায়ী ৩০ জুন, ২০২০ ত্বাশরণখ স�্বাতি তরে�্বাশসক ও অ্ণিিণষণির আশ্ণিক 
ফল্বাফল ( একক)  ততশর কর্বা হণয়ণে এিং ৩১ �্বােণি, ২০২০–সত স�্বাতি তরে�্বাশসণকর তুলন্বা�ূলক আশ্ণিক 
ফল্বাফলগুশলও ইডি–এএস অনুস্বাণর ততশর।

৫.  িতণি�্বান স�য়্বাণির সণঙ্ তুলন্বাণ�্বাগ্ কর্বার লণক্ষ্ আণগর স�য়্বাণির অঙ্কগুশল িরক্বার �ণত্বা 
পুনঃণরিশেিদ্ধ/ পুনশিণিন্স্ত কর্বা হণয়ণে।

 রবাড্থ অি নডররক্টরগরণর িরি্য ও তররি
 নবিয় মুরমনুরয়া
স্াি:  কলকাতা নডররক্টর
তানরখ:  ০৭ আগস্ট, ২০২০ নডআইএি:  ০০২১৬৫৩৪    
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