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নরনিওিাল নবিনিস অনিস, নরনিওি– II, কলকাতা
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[ রুল ৮( ১)]  

দখল নবজ্ঞনতি 
( স্াবর সম্পনতির িি্য) 

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকবারী যটেট ব্বাঙ্ক অফ ইনডিয়বা–এর অিুহ�বানিত অনফসবার নেহসহব নসনকউনরটি ইন্বাহরটে ( এিহফবাস্সহ�ন্)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–এর 
সহগে পঠিীয় নসনকউনরটবাইহেশি অ্বাডি নরকিস্টবাকশি অফ নফিবানসিয়বাল অ্বাহসটস অ্বাডি এিহফবাস্সহ�ন্ অফ নসনকউনরটি ইন্বাহরটে অ্বাক্ট, ২০০২ –এর ১৩( ১২)  
ধবারবাধীহি অনপ্সত ক্ষ�তবাবহল নিহম্নবাক্ত তবানরহে ঋণগ্রেীতবাগণ/ েবান�িিবারগহণর প্রনত  সবারফবাহয়নস অ্বাক্ট, ২০০২ এর ১৩( ২)  ধবারবাধীহি িবানব নবজ্ঞনতি েবানর 
কহরনিহলি েবার �বাধ্হ� উক্ত নবজ্ঞনতি প্রবানতির তবানরে যেহক ৬০ নিহির �হধ্ ওই নবজ্ঞনতিহত উনলিনেত অে্সবাঙ্ক পরবততী সিু  আিবায় যিওয়বার  েি্ আহ্বাি েবািবাহিবা 
েহয়নিল। উক্ত ঋণগ্রেীতবাগণ  উক্ত িবানব নবজ্ঞনতিহত উনলিনেত পনর�বাণ অে্সবাঙ্ক আিবায় নিহত ব্ে্স েওয়বায় এতদ্দবারবা নবহশষত উক্ত ঋণগ্রেীতবাগণ / েবান�িিবারগহণর 
এবং েিসবাধবারহণর প্রনত নবজ্ঞনতি েবানর করবা েহছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকবারী নসনকউনরটি ইন্বাহরটে ( এিহফবাস্সহ�ন্)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৮–এর সহগে পঠিীয় 
উক্ত অ্বাহক্টর ১৩( ৪)  ধবারবাধীহি তবাঁর ওপর অনপ্সত ক্ষ�তবাবহল এেবাহি িীহে সংনলিষ্ট পক্ষগহণর অ্বাকবাউহন্র পবাহশ উনলিনেত তবানরহে এেবাহি িীহে বনণ্সত 
সম্পনতিগুনলর িেল নিহয়হিি। নবহশষত ওই ঋণগ্রেীতবাগণ /  েবান�িিবারগণ এবং েিসবাধবারণহক এতদ্দবারবা উক্ত সম্পনতি নিহয় যলিহিি িবা করবার েি্ সতক্স 
করবা েহছে এবং উক্ত সম্পনতি নিহয় যে–যকবািও যলিহিি এেবাহি উনলিনেত অে্সবাঙ্ক এবং তৎসে পরবততী সুি, আিুষনগেক েরে, �বাশুল, েবাে্স ইত্বানি সহ�ত যটেট 
ব্বাঙ্ক অফ ইনডিয়বা, আরএনসনপনস–কবা�–এসএআরনস, েবাওড়বা–এর েবাে্স সবাহপক্ষ েহব। উক্ত অ্বাহক্টর ১৩ িং ধবারবার ( ৮)  িং উপধবারবার সংস্বাি অিুেবায়ী উপলব্ধ 
য�য়বাহির �হধ্ নিম্ননলনেত েবান�িেুক্ত পনরসম্পিগুনল িবাড়বাহিবার ব্বস্বা গ্রেণ করবার েি্ সংনলিষ্ট ঋণগ্রেীতবার/ েবান�িিবারগহণর �হিবাহেবাগ আকষ্সণ করবা েহছে।

ঋণগ্রহীতাগণ /  িানেিদারগণ–এর িাে 
শাখার িাে

স্াবর সম্পনতিগুনলর নববরণ ১. অিাদায়ী ঋণ
২. দানব নবজ্ঞনতির তানরখ
৩. দখনলর তানরখ

১.  ঋণগ্রেীতবা: 
শ্রী সুধীর য�হেহরবাত্বা, শ্রী অহলবাক 
যবনরওয়বালবা ( য�ঃ ইউনিক যসলস 
এহেনসি) 
েবান�িিবার:  য�ঃ এস এি যরেনিং 
যকবাং। শ্রী  সুরত আনল �ডিল ও শ্রী 
েবাহেি আনল �ডিল
শবােবা:  নস আর এনেনিউ
২.  ঋণগ্রেীতবা: 
শ্রী িবাে�ল শ�্সবা, শ্রী অহলবাক 
যবনরওয়বালবা ( য�ঃ এস এি যরেনিং 
যকবাং) 
েবান�িিবার:  শ্রী  সুরত আনল �ডিল ও 
শ্রী েবাহেি আনল �ডিল
শবােবা:  নস আর এনেনিউ

নেসবানব য�ৌেবা, আর এস িং ৩৫, যে এল িং ২৪, েনতয়বাি িং ৯, যতৌনে 
িং ২১৬২ েুক্ত ক�হবশী প্রবায় ২৩ ½ শতক েন� ও তদুপনর ববা অংহশ একটি 
পবাকবা কবাঠবাহ�বার অপনরেবাে্স স�গ্র পনর�বাণ, েবার েবািবা আ�িবাগেবা, যেলবা ২৪ 
পরগণবা ( উ) ।
নেসবানব য�ৌেবা, আর এস িং ৩৫, যে এল িং ২৪, েনতয়বাি িং ৯, যতৌনে 
িং ২১৬২ েুক্ত ক�হবশী প্রবায় ৪৯¼ শতক েন� ও তদুপনর ববা অংহশ একটি 
পবাকবা কবাঠবাহ�বার অপনরেবাে্স স�গ্র পনর�বাণ, েবার েবািবা আ�িবাগেবা, যেলবা ২৪ 
পরগণবা ( উ) ।
নেসবানব য�ৌেবা, আর এস িং ৩৫, যে এল িং ২৪, েনতয়বাি িং ৯, যতৌনে 
িং ২১৬২ েুক্ত ক�হবশী প্রবায় ১৭ শতক েন� ও তদুপনর ববা অংহশ একটি 
পবাকবা কবাঠবাহ�বার অপনরেবাে্স স�গ্র পনর�বাণ, েবার েবািবা আ�িবাগেবা, যেলবা ২৪ 
পরগণবা ( উ) ।
নেসবানব য�ৌেবা, আর এস িং ৩৫, যে এল িং ২৪, েনতয়বাি িং ৯, যতৌনে 
িং ২১৬২ েুক্ত ক�হবশী প্রবায় ৪২¼ শতক েন� ও তদুপনর ববা অংহশ একটি 
পবাকবা কবাঠবাহ�বার অপনরেবাে্স স�গ্র পনর�বাণ, েবার েবািবা আ�িবাগেবা, যেলবা ২৪ 
পরগণবা ( উ) ।

তানরখ: ৩০. ০৭. ২০২০,স্াি:  কলকাতা অিুনোনদত অনিসার, মস্টট ব্যাঙ্ক অি ইনডিয়া

১, ২৬,৩৪,৯৭৩. ৯০
 ৩১.১২. ২০০৩ অিুেবায়ী ও 
তদুপনর ববাড়নত সুি 
২. ০৫. ১২. ২০১৯
৩. ৩০. ০৭. ২০২০

১. ২৩,২১,৬০৮.০ ৯
 ৩১.১২. ২০০৩ অিুেবায়ী ও 
তদুপনর ববাড়নত সুি 
২. ০৫. ১২. ২০১৯
৩. ৩০. ০৭. ২০২০

 স্টার মেোর নেলস নলনেনটড
যরনে.  অনফস:  িবািকবাি েবাউস, ৩য় তল, ৩১, যিতবানে সেুবাষ যরবাি, কলকবাতবা ৭০০০০১

CIN: L21011WB1936PLC008726
  যফবাি:  ( ০৩৩)  ২২৪২৭৩৮০–৮৩, ফ্বাক্স:  ( ০৩৩)  ২২৪২৭৩৮৩

ই য�ল:  star.sre@starpapers.com ওহয়বসবাইট: www.starpapers.com

 ৩১ োর্থ ২০২০ ের্থন্তনতি োস ও বছনরর  েরীনষিত আনর্থক িলািনলর সারাংশ
 ( মশয়ার নেছ ুমডটা বানদ লাখ টাকায়)  

ক্র�                নববরণ ৩১ �বাে্স  ৩১ �বাে্স ৩১ �বাে্স ৩১ �বাে্স
িং  ২০২০ যত ২০১৯ যত ২০২০ যত ২০১৯ যত
   যশষ নতি �বাস  যশষ নতি �বাস যশষ বির যশষ বির

  অপরীনক্ষত অপরীনক্ষত পরীনক্ষত পরীনক্ষত   
১ কবারববাহর য�বাট আয় ৮৯১৯. ৬৪ ৮৭০২. ৭৯ ৩৪০৯৯. ২০ ৩৭৭৭৪. ৮১

২ য�য়বাহি নিট লবাে/ ( ক্ষনত)  ( কর, ব্নতক্র�ী 
 ও/ ববা নবহশষ িফবার আহগ)  ১১৪০.২৮ ১৩৯৯.৩৮ ৪৯১৪.৯৬ ৫১৫৩.৩০

৩ য�য়বাহি নিট লবাে/ ( ক্ষনত)  কহরর আহগ 
 ( ব্নতক্র�ী ও/ ববা নবহশষ িফবার পহর) ১১৪০.২৮ ১৩৯৯.৩৮ ৪৯১৪.৯৬ ৫১৫৩.৩০

৪ য�য়বাহি নিট লবাে/ ( ক্ষনত)  কহরর পহর 
 ( ব্নতক্র�ী ও/ ববা নবহশষ িফবার পহর) ৭৭৯. ৭১ ২৬৮২. ১০ ৩৭২৬. ৭৬ ৫৩১৯. ৪৯

৫ য�য়বাহি য�বাট ব্বাপক আয় [ য�য়বাহি কহরর 
 ও কহরর পহর অি্ ব্বাপক আহয়র পহর 
 লবাে/ ( ক্ষনত) সহ�ত]  ১১৩৩ . ১৫ ২৬০৬. ৭৪ ৩৮০৪. ৬৭  ৫৩৮৩. ৫২

৬ প্রিতি ইক্্ইটি যশয়বার �ূলধি 
 ( অনেনেত �ূল্ টবাঃ ১০/  এর প্রনতটি)  ১৫৬০. ৮৩ ১৫৬০. ৮৩ ১৫৬০. ৮৩ ১৫৬০. ৮৩ 

৭ নরেবাে্স ( পুি�ূ্সল্বায়ি নরেবাে্স িবাড়বা)  — — ৪৭২৬৮. ৬৪ ৪৩৯৬৭. ৫৬

৮ যশয়বার নপিু আয় ( টবাঃ ১০/  এর প্রনতটি) ( টবাকবায়) 

 ( i )  �ূল ৫. ০০ ১৭. ১৮ ২৩. ৮৮ ৩৪. ০৮ 

 ( i i )  ন�শ্র ৫. ০০ ১৭. ১৮ ২৩. ৮৮ ৩৪. ০৮

দ্রষ্টব্য: 
উপহরবাক্ত টি যসনব ( নলনটেং অবনলহগশিস অ্বাডি নিসহ্বােবার নরহকবায়্বারহ�ন্স)  যরগুহলশিস ২০১৫ এর যরগুহলশি ৩৩ এর অধীহি 
টেক এক্সহেহজে ফবাইল করবা ৩১ �বাে্স, ২০২০ পে্সন্ত নতি�বাস ও বিহরর নবশি আনে্সক ফলবাফহলর সবারবাংশ। আনে্সক ফলবাফহলর পূণ্স বয়বাি 
পবাওয়বা েবাহব টেক এক্সহেহজের ওহয়বসবাইট http//www.nseindia.com, http//www.bseindia.com  ও যকবাম্পবানির ওহয়বসবাইট 
www.starpapers.com এ। 

  স্টার মেোর নেলস নলনেনটড – এর মবানড্থর তরনি
 এে নেশ্র
 স্াি:  নিউ নদল্ী ে্যানিনিং নডনরক্টর
তানরখ:  ৩১. ০৭. ২০২০ DIN: 00096811

গনণশ েুনিা
এবার ভারু্থয়াল 
শাস্ত্রেনত ধুেধাে কনর গনণশ েনুিা 
হনছে। রনয়নছ প্রনতো। েনত্াচ্ারণ 
করনছি েনুরানহত। বািনছ ঢাক। 
অঞ্জনলও মদওয়া রানব। নেলনব 
প্রসাদ। নকন্তু সশরীর মসখানি 
উেনস্ত রাকনত োরনবি িা মকউ। 
েনুরাটাই হনব ভারু্থয়ানল। েনুিা 
মদখনত োরনবি, তনব িািনত 
োরনবি িা মকারায় হনছে। েনুিা 
হনব নিভৃতবানস, মিসবকু মেনি। 
এই অনভিব উনদ্যাগ নবধািিগর 
রবুক সনঘের। এবানরর গনণশ েনুিা 
নডনিটাল। নরে, গৃহনকানণ নবিায়ক। 
োঞ্জাব ি্যাশিাল ব্যাঙ্ক আইল্যানডির 
কানছ প্রনত বছর ধুেধাে কনর গনণশ 
েনুিা কনর রুবক সঘে। কনরািার 
কারনণ এ বছনরর গনণশ রতুরথী 
েনহাৎসব আনয়ািি নিনয় সনদেহ 
মদখা মদয়। েুনিা স্নগত রাখার করা 
ভানবি উনদ্যাক্ারা। েনর েত োনটে 
ভারু্থয়াল েনুিার নসধিান্ত মিওয়া 
হয়। ঠিক হয়, েত্োঠ মরনক প্রসাদ 
নবতরণ, সবটাই হনব অিলাইনি। 
মগােি একটি িায়গায় েূনত্থ 
বনসনয় েনুিা হনব। নবধািিগনরর 
কাউনসিলর এবং নবধািিগর গনণশ 
রতুরথী েনহাৎসব কনেটির মরয়ারে্যাি 
অনিদে্য র্যাটানি্থ বনলি, েনুিায় অংশ 
নিনত মগনল অিলাইনি মরনিন্রেশি 
করনত হনব। উৎসগ্থ করা রানব। মকউ 
িাে, মগাত্র নদনল তাঁর িানেও েুনিা 
হনব। বানি বানি মেৌঁনছ রানব প্রসাদ। 
এবারও নেলনব নখরুনি, লাবিা, 
রাটনি ও মোদক। েুনিা মদখা রানব 
মিসবনুক। মরখানি প্রনত বছর েনুিা 
হয়, মসখানি এলইনড ন্রিি রাকনব। 
োিষুিি েনুিা মদখনত োরনবি।  

 ইস্ট– ওনয়নস্ট
মির শুরু হল ইস্ট– ওনয়স্ট মেন্ার 
সুিঙ্গ মখাঁিার কাি। গত ৯ িুলাই 
মরনক বন্ধ নছল। শুক্রবার দুেুর 
সানি বানরাটা িাগাদ রালু করা হয় 
নশয়ালদােখুী টানিল মবানরং মেনশি 
(টিনবএে)। এই েুহনূত্থ টিনবএে আনছ 
নবনব গাঙু্গনল ন্রেনটর িীনর। মবৌবািার 
সু্নলর কানছ। ব্যাঙ্ক অি ইনডিয়া 
মরনক অল্প দূনর। তনব এখি টিনবএে 
রালানিা হনব শুধু নদনি। রানত মকািও 
কাি হনব িা। কারণ কনরািার িি্য 
নকছ ুকেথী মকায়ানরনটিনি, আসন্ন 
উৎসব উেলনষি অনিনকই বানি রনল 
নগনয়নছি। আর কনয়ক নদনির েনধ্যই 
ব্যাঙ্ক অি ইনডিয়া– য় মেৌঁনছানব সুিঙ্গ। 
মসখাি মরনক রানব নশয়ালদা। এর 
ের টিনবএে তুনল মশষ করা হনব 
ধে্থতলােখুী সুিনঙ্গর কাি।

 কী কাণ্ড! 
নদনি ভবািী ভবনি তদন্তকারী 
নসআইনড আনধকানরনকর সনঙ্গ মদখা 
কনর, রানত মিাি কনর অনভরুক্ 
িািাল, মস কনরািায় আক্রান্ত। 
সতক্থতােূলক ব্যবস্া নহনসনব নতি 
আনধকানরক এবং অি্য দুই নসআইনড 
কেথীনক মকায়ানরনটিনি োঠানিা হল। 
নিজ্ঞাসাবানদর ঘরটি স্যানিটাইি 
করা হনয়নছ। িাল কাগিেত্র ততনর 
কনর নবধািিগনর একটি সরকানর 
িনেনত বানি করার অনভনরানগ 
মগ্রতিার হয় এক মপ্রানোটার। 
িানেি নিনয় আদালনতর নিনদ্থনশ 
বৃহস্পনতবার দুেুনর ভবািী ভবনি 
হানিরা নদনত নগনয়নছল। 
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আবার স্র িাউনডিশনির সনব্থাচ্ েরুস্ার মেল েনচিেবঙ্গ সরকার। 
রানি্যর েুখ্যেত্ীর দতিনরর োবনলক নগ্রভাসি নসনস্টে অর্থাৎ িিগনণর 
অনভনরাগ নিষ্পনতির ব্যবস্ার িি্য মদওয়া হনয়নছ নডনিটাল ইনডিয়া 
প্্যাটিিাে েরুস্ার, ২০২০। বৃহস্পনতবার নদনল্নত স্র সানেনট এই েুরস্ার 

মদওয়া হয়। 
সারা মদনশর নবনভন্ন 

সরকানর উনদ্যানগর 
কানির নিনরনখ স্র 
িাউনডিশি দশটি রুনো, 
নতিটি মসািা এবং একটি 
প্্যাটিিাে েরুস্ার মদয়। 
সনব্থাচ্ ের্থাদার েরুস্ার 
এই প্্যাটিিাে অ্যাওয়াড্থ। 
সারা মদশ মরনক প্রায় 
৪০০০ েনিািয়নির েধ্য 
মরনক মবনছ মিওয়া হয় 
েনচিেবনঙ্গর েুখ্যেত্ী 
দতিনরর উনদ্যাগনক। 
সরাসনর েখু্যেত্ী েেতা 
ব্যািানি্থর কানছ োিনুষর 
মষিাভ– অনভনরাগ 
িািানিার সুনরাগ, এবং তার 

নিষ্পনতির এই উনদ্যাগ গত বছর রালু করা হয়। ৮. ১৬ লষি অনভনরাগ িো 
েনি। ৯৫ শতাংনশরও মবনশ অনভনরানগর সুরাহা করা হয়। িাতীয় স্তনর 
তার বি স্ীকৃনত এই েরুস্ার। এর আনগ ২০১৪ সানল স্র িাউনডিশনির 
সনব্থাচ্ েরুস্ার োয় বাংলা।

�ুে্�ন্তীর উহি্বাগ 
যিহশর যসরবা
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শুক্রববার আে�কবা বন্ধ েহয় যগল নে ববাংলবা 
আর সবাি ববাংলবার ১৫টি ধবারবাববানেহকর 
শুটিং। কলবাক্শলীহির পবাওিবা নিহয় 
ে্বাহিহলর সহগে নবহরবাহধর কবারহণই 
স্তব্ধ েল শুটিং। আে, শনিববার যেহক 
আববার শুটিং শুরু েহব নক িবা, পুহরবাটবাই 
অনিনচিত। িবািবাি ববঠক েলহি। েনি 
রবাহত যকবািও �ী�বাংসবাসূত্ যবহরবায়, 
তবােহল েয়হতবা আে আববার শুটিং 
শুরু েহত পবাহর।

কলবাক্শলীহির সংগঠি 
যফিবাহরশহির যপ্রনসহিন্ স্রূপ 
নবশ্বাস বলহলি, লকিবাউহির স�য় 
যেহক কলবাক্শলীহির যে টবাকবা প্রবাপ্, 
যসটবা নিহত টবালববােবািবা করহি দুটি 
ে্বাহিল। তঁবার বক্তব্, েবার–পঁবাে �বাস 
ধহর েনি কলবাক্শলীরবা টবাকবা িবা পবাি, 
তবােহল তবাঁহির সংসবার েলহব কী কহর?  
যফিবাহরশি যেহক এই কহরবািবা–আবহে 
তবাঁহির েেবাসবাধ্ সবােবাে্ করবা েহয়হি। 
নকন্তু ববারববার প্রনতশ্রুনত নিহয়ও তবাঁহির 
প্রবাপ্ টবাকবা নিহছে িবা ে্বাহিল। স্রূপ 

নবশ্বাস আরও অনেহেবাগ করহলি, এেিও 
পে্সন্ত যকবানেি– ইনসিওহরহসির টবাকবা যিয়নি 
ে্বাহিল। তবােহল যকবাি েরসবায় ঝঁুনক 
নিহয় কবাে করহবি তবঁারবা?  ববারববার এ 
ব্বাপবাহর য�ল করবা সহ্বেও ে্বাহিল যেহক 
যকবািও উতির পবাওয়বা েবায়নি বহল তবঁার 
অনেহেবাগ।

এনিহক, নে ববাংলবা ও সবাি ববাংলবার 
ধবারবাববানেহকর নশল্ীরবা কলটবাই� অিুেবায়ী 
শুক্রববার সকবাহলই যপৌঁহি েবাি নবনেন্ন 
টেুনিওয়। েবািহত পবাহরি, শুটিং বন্ধ, 
কলবাক্শলীরবা কবাে করহবি িবা।

নে ববাংলবার অি্ত� শীষ্সকত্সবা সম্বাট 
য�বাষ বলহলি, আহগ যেহক যকবািও নকিু 
িবা েবানিহয় এেবাহব শুটিং বন্ধ করবা �বাহি 
যটনলনেশি ইডিবানস্টহক স্তব্ধ কহর যিওয়বা। 
কহরবািবা–আবহে েেি অহিক েবায়গবাহতই 
কবাে বন্ধ, তেি ধবারবাববানেহকর কবাে 
েবালু যরহে বহু �বািুহষর রুটি–রুনের 
ব্বস্বা েহয়হি। এববার ক্ষনতপূরণ 
যক করহব?  কহরবািবা– নব�বার টবাকবা 
ে্বাহিল যেহক যিওয়বা েহয়হি। নকন্তু 
ইনসিওহরসি যকবাম্পবানি যেহক এেিও 
কবাগেপত্ এহস যপৌঁহিবায়নি। আর 
বহকয়বা টবাকবাটবা কলবাক্শলীহির বিনিক 
�েুনর িয়। এটবা ‘ কহপ্সবাহরট যসবাশ্বাল 
যরসপিনসনবনলটি’  নকি� অিুেবায়ী আ�রবা 
যিব বহল েবানিহয়নিলবা�। নকন্তু তবার 
েহি্ আে�কবা শুটিং বন্ধ করবাটবা যকবাি 
েুনক্তর �হধ্ পহড়?  এবং যবহি যবহি 
দুহটবা ে্বাহিহলর ধবারবাববানেকই যকি বন্ধ 
করবা েল, এই প্রশ্নও যতবাহলি নতনি।

সব ন�নলহয়, যটনল–পবাড়বা আববার 
সঙ্কহট। ববঠক েলহি। আে শুটিং শুরু 
েওয়বা যবশ অনিনচিত েহয় পড়ল।    

ছবিটি প্রতীকী

আরেকা
শুটিং বন্ধ

নসনরয়ানলর
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কহরবািবায় উপসগ্সেীি ববা �ৃদু উপসগ্স রহয়হি েঁবাহির, তঁবাহির যক্ষহত্ 
েবাসপবাতবাহল েনত্সর ১০ নিি পর িবাড়বার স�য় আইনসএ�আর 
যপ্রবাহটবাকল অিুেবায়ী নেনকৎসকহক নলহে নিহত েহব, যরবাগী এেি 
সুস্। তঁবার যকবানেি যটহটের িরকবার যিই। েবাসপবাতবাল যেহক 
ববানড় নফহর ৭ নিি টবািবা যেবা� আইহসবাহলশহি েবাকহত েহব। 
ববাইহর যবহরবাহিবা েবাহব িবা। তবার পর নতনি স্বােবানবক েীবি 
কবাটবাহত পবারহবি। এই রক�ই একটি 
নলনেত িনে েবাসপবাতবালহক নিহত েহব 
যরবাগীহক। এই নসদ্বান্ত স্বাস্্ িতিহরর। এক 
স্বাস্্কত্সবা েবানিহয়হিি, এ নবষহয় আহগ 
বলবা েহলও, যকবািও যকবািও নেনকৎসক 
নলেহতি, যকউ আববার নলেহতি িবা। 
ফহল যরবাগী ববানড় নফরহলও, স�স্বায় 
পড়হত েত পবাড়বাপড়নশর কবাহি। এববার 
যেহক যসই স�স্বা েবাহত িবা েয়, তবার 
েি্ই স্বাস্্ িতিহরর এই নসদ্বান্ত। এ 
নবষহয় নবজ্ঞবাপি যিওয়বার কেবাও েবাবহি 
স্বাস্্ িতির। 

  রবাহে্ গত ২৪ �ণ্বায় কহরবািবা যেহক 
সুস্ েহয়হিি ২ েবােবার ১১৮ েি। য�বাট 
সুস্ েওয়বার সংে্বা ৪৮ েবােবার ৩৭৪ েি। 
সুস্তবার েবার ৬৮. ৯২ শতবাংশ। শুক্রববার 
স্বাস্্ িতিহরর যিওয়বা বুহলটিহি এই তে্ েবািবাহিবা েয়। রবাহে্ 
িতুি কহর কহরবািবায় আক্রবান্ত েহয়হিি ২ েবােবার ৪৯৬ েি। 
য�বাট আক্রবাহন্তর সংে্বা ৭০ েবােবার ১৮৮ েি। বত্স�বাহি সনক্রয় 
কহরবািবা আক্রবাহন্তর সংে্বা ২০ েবােবার ২৩৩ েি। িতুি কহর 
আরও ৪৫ েহির �ৃতু্ েহয়হি। এহির �হধ্ কলকবাতবা ২১, 
উতির ২৪ পরগিবা ১৩ েি। ববানকরবা অি্ যেলবার। রবাহে্ �ৃহতর 
সংে্বা যবহড় িবাঁড়বাল ১ েবােবার ৫৮১ েি। িতুি আক্রবান্তহির 
�হধ্ কলকবাতবা ৬৭০, উতির ২৪ পরগিবা ৬৪৪, েবাওড়বা ১৬০, 
িনক্ষণ ২৪ পরগিবা ১৯৯, িবানে্সনলং ১২২ েি– সে আরও 
একবানধক যেলবা যেহক আক্রবান্ত েহয়হিি। আক্রবান্ত েহয়হিি 
প্রবীণ নসনপএ� যিতবা শ্বা�ল েক্রবততী।

এনিি আরও এক যকবানেি– যেবাদ্বা পুনলশক�তীর �ৃতু্ 
েহয়হি। নেৎপুর েবািবায় ক�্সরত অ্বানসটে্বান্ সবাব– ইিহপেক্টর 
তপিেন্দ্র ক্�বার যকবানেহি আক্রবান্ত েি। ২৪ েুলবাই যেহক েনত্স 
নিহলি এ�আর ববাঙুর েবাসপবাতবাহল। শুক্রববার সকবাহল তবাঁর 
�ৃতু্ েয়। এই নিহয় কহরবািবায় সবাত পনুলশক�তীর �ৃতু্ েল।

ফরবাক্বায় ক�্সরত নসআইএসএহফর এক েওয়বাি আর যক 
সহলবা�ি এনিি �বারবা েবাি। ফবায়বার ইউনিহট সবাব ইিহপেক্টর 

পহি নিহলি। নসআইএসএফ যেহক �ৃহতর পনরববাহরর প্রনত 
গেীর স�হবিিবা েবািবাহিবা েয়।

কহরবািবায় আক্রবান্ত েহলি �ধ্�গ্রবা� েবািবার আইনস– সে 
ওই েবািবারই আরও এক পুনলশক�তী। যেলবা প্রশবাসি সূহত্ 
েবািবা যগহি, বৃেপেনতববার তবাঁহির নরহপবাট্স পনেটিে আহস। 
তবার পরই তবাঁহির যেবা� যকবায়বাহরনন্হি রবােবা েয়।  

এনিি যফর এক নেনকৎসহকর কহরবািবায় আক্রবান্ত েহয় �ৃতু্ 
েয়। ৭০ বির বয়নস নেনকৎসক তপিক্�বার ব্বািবানে্স সল্টহলহকর 

এক যবসরকবানর েবাসপবাতবাহল গত সতিবাহে 
েনত্স নিহলি। তবারঁ কহরবািবা পনেটিে ধরবা 
পহড়। এক �বাস আহগ হৃিেহন্তর স�স্বায় 
দুটি যটেন্ বসবাহিবা েহয়নিল।

কহরবািবায় আক্রবান্ত েহয় বৃেপেনতববার 
রবাহত �ৃতু্ েহয়হি নবধবািিগহরর িতিবাববাি 
এলবাকবার ববানসন্বা এক েুবহকর। নকিুনিি 
আহগ এই েুবহকর �বাহয়র কহরবািবার 
কবারহণ �ৃতু্ েয়।  

গত ২৪ �ণ্বায় বীরেূহ� িতুি কহর 
৪০ েহির কহরবািবা সংক্র�ণ ধরবা পহড়হি। 
সবহেহয় যবনশ িলেবাটিহত। িলেবাটি 
পুরসেবার উপ-পুরপ্রধবাি তনেি যশে এবং 
পুরসেবার এক অস্বায়ী ক�তী–সে ৯ েি 
আক্রবান্ত। বন্ধ কহর যিওয়বা েহয়হি িলেবাটি 
পুরসেবা েবি। আক্রবান্তহির রবা�পুরেবাট 

যকবানেি েবাসপবাতবাহল েনত্স করবা েহয়হি।
যকবানেি যপহশন্ �্বাহিেহ�ন্ নসহটে� ( নসনপএ�এস)  

কলকবাতবার পবাশবাপবানশ যেলবার যবসরকবানর যকবানেি 
েবাসপবাতবালহকও য�হি েলহত েহব। নিহি্সনশকবা েবানর কহরহি 
স্বাস্্ িতির। যরবাগী েনত্সর স�য় তে্ ঠিক কহর িনেেুক্ত 
করবা, যরবাগীর আনল্স ওয়বানি্সং যকিবার স্বাস্্েবহি নিহি একববার 
েবািবাহিবা, েবাবতীয় নরহপবাট্স, বিনিক িুটি ও �ৃতু্ সংক্রবান্ত তে্ 
নসনপএ�এস যপবাট্সবাহল আপহলবাি করহত েহব।  

যকবানেি সংক্রবান্ত নেনকৎসবা নিহয় স্বাস্্ িতির যফর িতুি 
কহর যপ্রবাহটবাকল প্রকবাশ কহরহি। আহগর যপ্রবাহটবাকল যেহক 
যবশ নকিু সংহশবাধিী করবা েহয়হি িতুি এই যপ্রবাহটবাকহল। 
যকবানেি যরবাগীর রেবায়বাল কী কহর করহত েহব, �বাইল্ড যকস, 
যেবা� আইহসবাহলশহি �ৃদু ববা নপ্র–নসম্পহটবা�্বাটিক উপসগ্স 
েবাকহল, �বাঝবানর যেহক নসনেয়বার উপসগ্স েহল কী করণীয় 
তবার নবস্তবানরত তে্ নিহয়হি স্বাস্্ িতির। নফেবার ন্নিহকর 
যপ্রবাহটবাকল, নক্রটিক্বাল যকয়বার ইউনিহট, গে্সবতীহির যক্ষহত্ 
কী করণীয়, নিসেবাে্স পনলনস িতুি কহর যফর সবনকিু নিহয় 
৫০ পবাতবার এই যপ্রবাহটবাকল প্রকবাশ কহরহি স্বাস্্ িতির। 

তেিরন্দ্র কুোর

ইোনে মেোর নেলস নলনেনটড
CIN : L21019WB1981PLC034161

 যরনে অনফস:  অ্বাহক্রবাহপবানলস, ইউনিট িং ১, ১৬ তলবা, 
১৮৫৮/ ১, রবােিবাগেবা য�ি যরবাি, কসববা, কলকবাতবা ৭০০১০৭
যফবাি:  ৯১ ৩৩–৬৬২৭ ১৩০১, ফ্বাক্স:  ৯১ ৩৩–৬৬২৭ ১৩৩৮

ই য�ল :  emamipaper@emamipaper .com
ওহয়বসবাইট:  www.emamipaper.in

 নবজ্ঞনতি
এতদ্বারবা  নবজ্ঞনতি েবানর েহছে যে, যসনব ( নলনটেং অবনলহগশিস 
অ্বাডি নিসহ্বােবার নরহকবায়বারহ�ন্স)  যরগুহলশিস, ২০১৫ 
( নলনটেং যরগুহলশি)  এর যরগুহলশি ৪৭ এর সহগে পঠিীয় 
যরগুহলশি ২৯ অিুেবায়ী ৩০ েুি, ২০২০ পে্সন্ত যকবাম্পবানির 
প্রে� বত্�বানসহকর অপরীনক্ষত  আনে্সক ফলবাফল নবহবেিবা 
করবার েি্  যকবাম্পবানির যববাি্স অফ নিহরক্টরহসর একটি সেবা 
অিুনঠিত েহব বৃেপেনতববার, ১৩ আগটে, ২০২০ যত, নেনিও 
কিফবাহরনসিংহয়।
এই নবজ্ঞনতি পবাওয়বা েবাহব যকবাম্পবানির ওহয়বসবাইট www.
emamipaper.in এবং টেক এক্সহেনে– বহবে টেক 
এক্সহেনে নলঃ এর ওহয়বসবাইট www.bseindia.com 
ও ি্বাশিবাল টেক এক্সহেনে অফ ইনডিয়বা নলঃর ওহয়বসবাইট  
www.nseindia.com  এ।
 ইোনে মেোর নেলস নলনেনটড–এর েনষি
 ( নি শরাি) 
 ভাইস মপ্রনসনডটি ( নিিাসি)  ও মসনক্রটানর
 FCS 2028
স্বাি:  কলকবাতবা
তবানরে:  ৩১. ০৭. ২০২০      

মসঞ্ুনর প্াইনবাড্থস ( ইনডিয়া)  নলনেনটড
CIN : L20101WB1982PLC034435

 যরনে অনফস:    নপ–১৫/ ১, তবারবাতলবা যরবাি, 
কলকবাতবা ৭০০০৮৮

যফবাি:  ০৩৩–৩৯৪০৩৯৫০, ফ্বাক্স:  ০৩৩–২৪০১৫৫৫৬
ই য�ল :  investors@centuryply.com
ওহয়বসবাইট:  www.centuryply.com

 নবজ্ঞনতি
এতদ্বারবা  নবজ্ঞনতি েবানর েহছে যে,  ৩ ০ েুি, 
২০২০ পে্সন্ত যকবাম্পবানির বত্�বানসক অপরীনক্ষত 
একক ও একীকৃত আনে্সক ফলবাফল নবহবেিবা ও 
অিুহ�বািি করবার েি্ যকবাম্পবানির যববাি্স অফ 
নিহরক্টরহসর একটি সেবা অিুনঠিত েহব বুধববার, 
১২ আগটে, ২০২০ যত, যকবাম্পবানির  যরনেটেবাি্স 
অনফস:    নপ–১৫/ ১, তবারবাতলবা যরবাি, কলকবাতবা 
৭০০০৮৮ এ যবলবা ১২. ৩০ এ।

মসঞ্ুনর প্াইনবাড্থস ( ইনডিয়া)  নলনেনটড– এর 
েনষি

সদেীে ঝুিঝুিওয়ালা
মকাম্পানি মসনক্রটানর

তবানরে:  ৩১. ০৭. ২০২০
স্বাি:  কলকবাতবা     

ইোনে মেোর নেলস নলনেনটড
CIN: L21019WB1981PLC034161 

যরনেটেবাি্স অনফস:  অ্বাহক্রবাপনলস, ইউনিট িং ১, যষবাড়শ তল, ১৮৫৮/ ১, রবােিবাগেবা য�ি যরবাি,
কসববা, কলকবাতবা–৭০০ ১০৭। যফবাি িবের:  ৬৬২৭ ১৩০১;  ফ্বাক্স িবের:  ৬৬২৭ ১৩৩৮।

ই–য�ল:  emamipaper@emamipaper.com ;  ওহয়বসবাইট:  www.emamipaper.in 

ইকুইটি মশয়ারধারকনদর প্রনত মিাটিস
নবষয়:   ইিনভস্টর এডুনকশি অ্যাডি মপ্রানটকশি িানডি অদানবকৃত লভ্যাংশ এবং সংনলিষ্ট ইকুইটি 
মশয়ারসেূহ স্ািান্তর
স�য় যেহক স�য়বান্তহর সংহশবানধত�হতবা কহপ্সবাহরট কবারববার নবষয়ক �ন্তক দ্বারবা প্রজ্ঞবানপত ইিহেটের 
এিুহকশি অ্বাডি যপ্রবাহটকশি ফবাডি অেনরটি ( অ্বাকবাউনন্ং, অনিট, রেবাসিফবার অ্বাডি নরফবাডি)  রুলস, 
২০১৬ (‘ উক্ত রুলস’ ) –এর সংস্বািবাধীহি এই যিবাটিসটি প্রকবাশ করবা েহছে।
উপেু্সপনর সবাত বির ধহর যে যশয়বারগুনলর ওপর লে্বাংশ অপ্রিতি ববা অিবানবকৃত যেহক যগহি, 
অি্বাি্ নবষহয়র �হধ্ যকবাম্পবানিে অ্বাক্ট, ২০১৩ এবং উক্ত রুলহসর সংস্বািস�ূহে যসগুনল  ইিহেটের 
এিুহকশি অ্বাডি যপ্রবাহটকশি ফবাডি ( আইইনপএফ)–যত স্বািবান্তহরর নবষয় উহলিে করবা আহি।
উক্ত রুলস�ূহে নিধ্সবানরত�হতবা ৩১ �বাে্স, ২০১৩ স�বাতি অে্সবহষ্স অিবানবকৃত লে্বাংশ এবং এই 
যকবাম্পবানির সংনলিষ্ট যে ইক্ইটি যশয়বারগুনলর ওপর লে্বাংশ ৩১ �বাে্স, ২০১৩ স�বাতি অে্সবষ্স যেহক 
উপেু্সপনর সবাত বির ধহর অিবানবকৃত যেহকহি, ইিহেটের এিুহকশি অ্বাডি যপ্রবাহটকশি ফবাডি অেনরটি 
( অ্বাকবাউনন্ং, অনিট, রেবাসিফবার অ্বাডি নরফবাডি)  রুলস, ২০১৬ সে পঠিীয় যকবাম্পবানিে অ্বাক্ট, ২০১৩–
এর ১২৪ িং ধবারবার সংস্বািবাধীহি যসগুনল ১৬ যসহটেবের, ২০২০ তবানরহের �হধ্ যকন্দ্রীয় সরকবাহরর 
ইিহেটের এিুহকশি অ্বাডি যপ্রবাহটকশি ফবাডি ( আইইনপএফ) –যত স্বািবান্তর  করহত েহব।
ইনত�হধ্ই ১৮ েুি এবং ২৭ েুলবাই যকবাম্পবানিহত নিবন্ধীকৃত ঠিকবািবায় সংনলিষ্ট সিস্হির প্রনত এই 
নবষয়টি েবানিহয় আলবািবােবাহব নেঠি পবাঠবাহিবা েহয়হি। নিহেহির অিবানবকৃত লে্বাংশ পবাওয়বার েি্ 
সিস্রবা সব্সহশষ ৩১ আগটে, ২০২০–এর �হধ্ যকবাম্পবানির কবাহি ববধ িবানব যপশ করহত পবাহরি। 
নিধ্সবানরত এই তবানরহের �হধ্ এই ধরহির যকবািও ববধ িবানব ে�বা িবা পড়হল এই যকবাম্পবানি আইহির 
উপহরবাক্ত সংস্বািবাধীহি উক্ত লে্বাংশ এবং যশয়বারগুনল আইইনপএহফ স্বািবান্তর কহর যিহব। সংনলিষ্ট 
সিস্হির িবা� এবং তবাঁহির যফবানলও িবের ববা নিনপ আইনি এবং ্বাহয়ন্ আইনি িবেরগুনল এই 
যকবাম্পবানির ওহয়বসবাইট www.emamipaper.in –যত যিওয়বা আহি।
অিুগ্রে কহর যেয়বাল করহবি, এই স�স্ত যশয়বাহরর ওপর উদ্ভূত েনবষ্হতর েবাবতীয় সুনবধবাবনলও 
আইইনপএহফ যক্রনিট করবা েহব। যশয়বারধবারকগণ অিুগ্রে কহর যেয়বাল রবােহবি, আইইনপএহফ 
স্বািবান্তনরত যশয়বারস�ূে এবং এগুনলর যপ্রনক্ষহত অিবানবকৃত লে্বাংশ সে এগুনলর ওপর উদ্ভূত েবাবতীয় 
সুনবধবাবনলর ( েনি েবাহক)  উেয়ই উক্ত রুলহস নিধ্সবানরত পদ্নত অিুসরণ কহর আইইনপএফ কতৃ্সপহক্ষর 
কবাি যেহক যফরহতর েি্ তবাঁরবা িবানব েবািবাহত পবারহবি।
অিুগ্রে কহর যেয়বাল রবােহবি, ২০১২–১৩ অে্সবহষ্স প্রবাপ্ লে্বাংহশর েি্ িবানব যপহশর যশষ তবানরে 
১৬ যসহটেবের, ২০২০। সম্ভব েহল ৯ আগহটের �হধ্ এই যকবাম্পবানি/  যকবাম্পবানির যরনেস্টবার এবং 
রেবাসিফবার এহেহন্র কবাহি ২০১২–১৩ অে্সবহষ্সর অিবানবকৃত ববা িবা–েবাঙবাহিবা লে্বাংশ যফরহতর 
অিুহরবাধ েবানিহয় আহবিি ে�বা যিওয়বার েি্ সকল সম্পনক্সত যশয়বারধবারহকর প্রনত অিুহরবাধ েবািবাহিবা 
েহছে েবাহত নিধ্সবানরত তবানরহের আহগই িবানব �বািবার প্রনক্রয়বা েবালু করবা সম্ভব েয়।
আহলবাে্ নবষয় সম্পহক্স যকবািও যশয়বারধবারহকর যকবািও প্রহশ্নর ব্বাে্বার প্রহয়বােি েহল, তবঁারবা এই 
যকবাম্পবানির যরনেস্টবার এবং রেবাসিফবার এহেহন্র সহগে এই ঠিকবািবায় যেবাগবাহেবাগ করহত পবাহরি:  
�বাহেশ্রী যিটবা�্বাটিক্স প্রবাইহেট নলন�হটি, ২৩, আর এি �ুেবানে্স যরবাি, ষঠি তল, কলকবাতবা–৭০০ 
০০১;  যফবাি িবের:  ০৩৩–২২৪৩ ৫০২৯/ ২২৪৮ ২২৪৮;  ফ্বাক্স িবের:  ০৩৩–২২৪৮ ৪৭৮৭;  ই–য�ল:  
mdpldc@yahoo.com ;  ওহয়বসবাইট:  www.mdpl.in ।
 ই�বান� যপপবার ন�লস নলন�হটি
 ( নে শরবাফ) 
স্বাি:  কলকবাতবা েবাইস যপ্রনসহিন্ ( নফিবাসি)  এবং যসহক্রটবানর
তবানরে:  ২৮. ০৭. ২০২০ FCS –2028 

আরএনসনেনস নবধািিগর ( ১৫৩৪২) 
১/ ১৬, নভআইনে মরাড, েঞ্ে তল, কলকাতা–৭০০ ০৫৪

সারিানয়নস অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩( ২)  ধারাধীনি নবজ্ঞনতি
এতদ্দবারবা এই নবজ্ঞনতি েবানর করবা েহছে যে, নিম্ননলনেত ঋণগ্রেীতবাগণ এই ব্বাহঙ্কর এইর নব টাউি ব্াঞ্ ( মকাড িং ০৭৬৫৪) –এর যেহক যিওয়বা ঋহণর 
 সুনবধবা ববাবি প্রহিয় আসল ও সিু প্রিবাহি যেলবানপ েহয়হিি এবং এই কবারহণ তঁবাহির ঋণগুনল অিুৎপবািক পনরসম্পি ( এিনপএ)  নেহসহব যশ্রনণবদ্ 
েহয়হি। নসনকউনরটবাইহেশি অ্বাডি নরকিস্টবাকশি অফ নফিবানসিয়বাল অ্বাহসটস অ্বাডি এিহফবাস্সহ�ন্ অফ নসনকউনরটি ইন্বাহরটে অ্বাক্ট, ২০০২–এর 
১৩( ২)  ধবারবাধীহি সংনলিষ্ট ঋণগ্রেীতবাহির সব্সহশষ জ্ঞবাত ঠিকবািবায় নবজ্ঞনতিগুনল পবাঠবাহিবা েহলও যসগুনল অনবনলকৃত অবস্বায় যফরত এহসহি এবং এই 
কবারহণ এই প্রকবাশ্ নবজ্ঞনতির �বাধ্হ� তবাঁহিরহক অবগত করবাহিবা েহছে।

ক্রে 
িং

ঋণগ্রহীতাগণ ও 
িানেিদানরর িাে ও 

ঠিকািা

সম্পনতিগুনলর নববরণ/  দানখলনরাগ্য িানেিরুক্ েনরসম্পনদর 
অবস্াি

মিাটিনসর তানরখ

এিনেএর তানরখ
অিাদায়ী অর্থাঙ্ক

১ ঋণগ্রহীতাগণ: 
১)  নেঃ মদবানশস দতি, 
নপতবা– ন�ঃ পৃথ্ীশ 
িতি; 
২)  নেঃ মশৌনভক দতি, 
নপতবা– ন�ঃ যিববানশস 
িতি,
ফ্্বাট িং ০০৩, নবনল্ডং 
িং ১৪, টবাইপ ‘ নব’ , 
নপয়বারহলস িগর, 
২৯এফ,
নব টি যরবাি,
যপবাঃঅঃ– পবানিেবাটি, 
যেলবা– উতির 
২৪ পরগিবা, 
নপি–৭০০ ১১৩। 
[ অ্বাকবাউন্ িবের:  
৩৪০১৪৬৫৭৩৭৮ 
– এসনবআই টেুহিন্ 
যলবাি] 

িানেিদার: 
নেনসস ভারতী দতি, 
স্বা�ী– ন�ঃ যিববানশস 
িতি, ফ্্বাট িং ০০৩, 
নবনল্ডং িং ১৪,
টবাইপ ‘ নব’ , 
নপয়বারহলস িগর, 
২৯এফ, নব টি যরবাি, 
যপবাঃঅঃ– পবানিেবাটি, 
যেলবা– উতির ২৪ 
পরগিবা,
নপি–৭০০ ১১৩।

নিহম্নবাক্ত স্য়ংসমূ্পণ্স আববানসক ফ্্বাহটর অপনরেবাে্স স�গ্র পনর�বাণ েবার 
নস্নত ও নববরণ:  সুপবার নবল্ট আপ এনরয়বা– সবা�বাি্ ক�হবনশ ৬৩৯ 
বগ্সফুট, নবনল্ডং িং ১৪, টবাইপ ‘ নব’ , ফ্্বাট িং ০০৩, ‘ নপয়বারহলস 
িগর’ , যসবািপুর, যরনেটেবাি্স িনলল িং I –৫৮৭, িনলহলর তবানরে:  
২১. ০১. ২০১২, বনে িং I , েনলউ� িং ১৯, পৃঠিবা িং ১ যেহক ১৮, 
িং ৫৮৭/ ২০০২, অ্বানিশিবাল নিনস্টক্ট সবাব যরনেস্টবার– ব্বারবাকপুর, 
পনচি�বগে–যত যরনেটেবাি্স, তৎসে উক্ত ফ্্বাট যে নবনল্ডংহয় অবনস্ত, 
যসই নবনল্ডংটি যে েন�র ওপর নিন�্সত, সবা�বাি্ ক�হবনশ প্রবায় ৩৯. ০৯ 
একর �বাহপর  যসই েন�র অনবেক্ত অনবেবাে্ স�বািুপবানতক অংশ

১৩( ২)  যিবাটিহসর 
তবানরে:  

২৯. ০৫. ২০২০

এিনপএর তবানরে:  
২৬. ১১. ২০১৯

₹ ৮,২০,৮৮১. ০০
( আট লবাে ক্নড় েবােবার 
আটহশবা একবানশ টবাকবা 
�বাত্) , ২৭. ০৫. ২০২০ 
অিুেবায়ী +  এর ওপর 
সুি, আিুষনগেক েরে, 
�বাসুল, েবাে্স ইত্বানি।

পনর�বাণ এবং উক্ত যপ্রন�হসহসর ক�ি সুনবধবা, এে�বানল অনধকবার, সবাধবারণ ক�ি এনরয়বা ইত্বানি যেবাগিেহলর 
স�বািবানধকবার, য�ৌেবা– পবানিেবাটি, েববািীপুর, য�ৌেবা– সুেের, য�ৌেবা, েনতয়বাি িং এবং িবাগ িং এেবাহি িীহের 
যটনবহল নবশহি উহলিে করবা েহয়হি, পবানিেবাটি ন�উনিনসপ্বানলটির এলবাকবাধীি, ওয়বাি্স িং ৩, যেবানল্ডং িং ২৯/ এফ 
( েবাল) , নব টি যরবাি, যপবাঃঅঃ পবানিেবাটি, েবািবা– েড়িে, যেলবা– উতির ২৪ পরগিবা, পনচি�বগে।

        মেৌিা দাগ িং খনতয়াি িং

পবানিেবাটি িং ১০,

 ১০০৮ ১০৫০

নশট িং ২

 ১০০৯ ৯৫৮
 ১০১০, ১০১১ ৯৫৮
 ১০১২ ১০৬১
 ১০১৩, ১০১৪ ৭৬৫
 ১০১৫ ৯৭৯
 ১০১৯, ১০২০ 

১১০৪ ১০৬৫, ১০৬৬
 ১৪৬২, ১৪৬৩ ৯৭৯
 ১৪৮০ ৮৭৬
 ১৪৮১ ৯৭৪
 ১৪৮২ ৭৬৫

       মেৌিা দাগ িং খনতয়াি িং

পবানিেবাটি িং ১০

 ১০০৬/ ১৫৪২ 
৫২৯/ ৬

নশট িং ২

 ১০০৭/ ১৫৪১

 ১০০৫ ৯৫৮, ১০৬২

 ১০৪৯ ৯১৫

 ১৪৬১ ১৮৪

সেুের িং ৯

 ৩৭৯৮, ৩৭৯৯ ১০৮০

নশট িং ৮

 ৩৭৬৬ ৪১১

 ৩৭৬৭ ৪১১

 ৩৭৬৮ ১৯৪৪

 ৩৭৬৯ ৪১২

 ৩৭৯৭ ৩৩৭

সম্পনতির স্ত্ানধকারী:  নেঃ মদবানশস দতি এবং নেনসস ভারতী দতি। 
সম্পনতির ( িনের প্ট)  মরৌহনদি:  উতির– েনরশ িতি যরবাি;  িনক্ষণ– �হেন্দ্রিবাে �ুেবানে্স যরবাি এবং িবাগ িং ১০৬৯, 
১০১৭, ১০১৬, ১০৬৭, ১৫৭৩, ১৫৭২ সংবনলত েন� এবং সরকবানর রবাস্তবা;  পূব্স– ব্বারবাকপুর রেবাঙ্ক যরবাি;  পনচি�– 
িবাগ িং ১০৬৩, ১০৬৪, ১০২২, ১০২১, ১৫৪২ ( অংশ) , ১৫৪১ ( অংশ) , ১০০৫, ৩৭৯৭, ৩৭৯৯, ৩৭৯৮, ১০৪২, 
১৪৫৯, ১৪৬০, ১৪৬১ সংবনলত েন�।

নবজ্ঞনতির নবকল্ পনরহষববা নেহসহব এই পিহক্ষপগুনল যিওয়বা েহছে। উপনরনলনেত ঋণগ্রেীতবা( গণ)    এবং/ ববা েবান�িিবার( গণ) –এর প্রনত এতদ্দবারবা 
আহ্বাি েবািবাহিবা েহছে েবাহত তঁবারবা এই নবজ্ঞনতি প্রকবানশত েওয়বার তবানরে যেহক ৬০ নিহির �হধ্ বহকয়বা অে্সবাঙ্ক আিবায় যিি, যে�িটবা করহত তঁবারবা 
ব্ে্স েহল এই নবজ্ঞনতির তবানরে যেহক ৬০ নিি অনতববানেত েওয়বার পর নসনকউনরটবাইহেশি অ্বাডি নরকিস্টবাকশি অফ নফিবানসিয়বাল অ্বাহসটস অ্বাডি 
এিহফবাস্সহ�ন্ অফ নসনকউনরটি ইন্বাহরটে অ্বাক্ট, ২০০২–এর ১৩ ধবারবার ( ৪)  িং উপধবারবার সংস্বাি য�বাতবাহবক পরবততী পিহক্ষপ গ্রেণ করবা েহব।
তানরখ:  ০১. ০৮. ২০২০ অিুনোনদত অনিসার
স্াি:  আরএনসনেনস, নবধািিগর মস্টট ব্যাঙ্ক অি ইনডিয়া         

েরীষিার প্রতীষিায়। কলকাতায়। ছনব: এএিনে

কনরািায় েতুৃ্য নরনকৎসক, েনুলশ, িওয়ানির

েৃদু আক্রান্ত সুস্ হনলই মহিস্া 
এিানত হাসোতাল নলনখ মদনব

আিকানলর প্রনতনবদি

স্বাতক ও স্বাতহকবাতির স্তহরর ফবাইিবাল 
যসহ�টেবাহরর পড়ুয়বাহির ফল প্রকবাশ 
করল যপ্রনসহিনসি নবশ্নবি্বালয়। 
শুক্রববার রবাহত নবশ্নবি্বালহয়র 
ওহয়বসবাইহট এই ফল প্রকবানশত েয়। 
আহগর যসহ�টেবার যেহক ৫০ শতবাংশ িবের এবং অন্তব্সততী 
�ূল্বায়ি যেহক ৫০ শতবাংশ িবেহরর �বাধ্হ� পড়ুয়বাহির �ূল্বায়ি 
করবা েহয়হি। কহরবািবা– পনরনস্নতহত ইউনেনস– র এনপ্রল 
�বাহসর নিহি্সনশকবা অিুেবায়ী রবাহে্র প্রনতটি নবশ্নবি্বালহয়র 
কবাহিই স্বাতক ও স্বাতহকবাতির স্তহরর ফবাইিবাল যসহ�টেবাহরর 
পড়ুয়বাহির �ূল্বায়ি পদ্নত নিহয় অ্বািেবাইসনর পবাঠিহয়নিল 
উচ্চনশক্ষবা িতির। তবাহত ৩১ েুলবাইহয়র �হধ্ ফল প্রকবাহশর 

কেবা বলবা েহয়নিল। নবশ্নবি্বালহয়র 
গেনি্সং যববাি্সও েুলবাইহয়র যশহষ 
ফল প্রকবাশ কহর যিওয়বার নসদ্বান্ত 
নিহয়নিল। যসই অিুেবায়ীই এনিি ফল 
প্রকবাশ করবা েয়। িতুি নিহি্সনশকবায় 
ইউনেনস–র ফবাইিবাল যসহ�টেবার এবং 
ফবাইিবাল বহষ্সর পড়ুয়বাহির পরীক্ষবা 

যিওয়বার কেবা বহলহি। নবশ্নবি্বালহয়র বক্তব্, ৫০ শতবাংশ 
িবেহর পড়ুয়বাহির নবনেন্ন অ্বাসবাইিহ�হন্র �বাধ্হ� পরীক্ষবা 
যিওয়বা েহয়হি। ফহল এ নিহয় যকবািও স�স্বা যিই। প্রসগেত, 
িতিহরর নিহি্সনশকবা য�হি ফবাইিবাল যসহ�টেবাহরর ফল প্রকবাশ 
কহরহি রবাে্ প্রেুনক্ত নবশ্নবি্বালয় ববা �্বাকবাউট। কলকবাতবা, 
েবািবপুর–সে অি্বাি্ নবশ্নবি্বালহয়র ফবাইিবাল যসহ�টেবাহরর 
ফল অবশ্ এেিও প্রকবানশত েয়নি। 

মপ্রনসনডনসির
িল প্রকাশ
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a. Statement of profit and loss (` in millions)

Sr.
No. Particulars

Current 6
months
ended

31/03/2020

Corresponding
6 months ended
in the previous
year 31/03/2019

Current
year
ended

31/03/2020

Previous
year
ended

31/03/2019
[Refer Note 10] [Refer Note 10] [Audited] [Audited]

1 Income
Revenue from operations 1,227.87 1,125.76 2,479.75 1,788.29
Other income 25.68 31.17 55.18 48.21
Total Income 1,253.55 1,156.93 2,534.93 1,836.50

2 Expenses
Employee benefits expense 67.92 87.56 166.58 151.85
Depreciation and amortization expense 201.88 193.62 400.13 338.23
Finance costs 768.65 837.90 1,530.10 1,359.58
Other expenses 543.88 586.95 1,017.24 927.57
Total Expenses 1,582.33 1,706.03 3,114.05 2,777.23

3 Loss before exceptional items and tax (1-2) (328.78) (549.10) (579.12) (940.73)
4 Exceptional items (refer note 8) 220.18 - 220.18 -
5 Loss before tax (3-4) (548.95) (549.10) (799.29) (940.73)
6 Tax expense

(i) Current tax - - - -
(ii) Deferred tax charge/(credit) 25.79 34.45 50.71 46.26
Total 25.79 34.45 50.71 46.26

7 Loss for the year (5-6) (574.74) (583.55) (850.01) (986.99)
8 Other comprehensive income (net of tax expenses) 0.84 (1.12) 0.84 (1.12)
9 Total comprehensive income for the period (7+8) (573.90) (584.67) (849.16) (988.11)

10 Paid-up equity share capital (Face value per share - ` 10) 0.20 0.20 0.20 0.20
11 Paid-up debt capital (refer note 6) 14,100.56 13,680.51 14,100.56 13,680.51
12 Reserves and Surplus [included under Other Equity] (1,148.30) (299.14)
13 Earnings Per Share (EPS) - (in `) (not annualised, face

value `10)
a) Basic (26,253) (26,655) (38,826) (45,084)
b) Diluted (26,253) (26,655) (38,826) (45,084)

14 Debt equity ratio (refer note 6) (12.28) (45.76)
15 Debt service coverage ratio (DSCR) (refer note 6) 0.18 0.08
16 Interest service coverage ratio (ISCR) (refer note 6) 0.48 0.31

SugamVanijyaHoldingSPriVatelimited
Corporate Identity Number (CIN): U74899KA1987PTC070519

Registered Office: VR Bengaluru, No. 11B, Sy No. 40/9, Devasandra Industrial Area,
2nd Stage, K.R. Puram Hobli, Bengaluru, Karnataka - 560048.

STATEmENT Of AUdITEd fINANCIAL RESULTS fOR ThE YEAR ENdEd mARCh 31, 2020

b. Balance Sheet

Sr.
No. Particulars

As at
31/03/2020

As at
31/03/2019

[Audited] [Audited]
1 ASSETS

Non-current Assets
Property, plant and equipment 629.45 599.09
Investment property 12,565.93 12,831.85
Capital work-in-progress 25.39 118.69
Financial Assets
Investments 0.01 0.00
Other financial assets 64.69 35.41
Assets for Current tax (net) 538.61 358.68
Other non-current assets 221.27 124.21

Sub total 14,045.35 14,067.93
Current Assets
Inventories 20.57 13.10
Financial assets
Loans 0.50 -
Trade receivables 166.64 127.83
Cash and cash equivalents 501.51 149.51
Bank balances other than Cash
and cash equivalents 339.59 244.80

Other current financial assets 63.16 73.00
Other current assets 36.01 186.34

Sub total 1,127.97 794.57
Total Assets 15,173.33 14,862.51

(` in millions)

Sr.
No. Particulars

As at
31/03/2020

As at
31/03/2019

[Audited] [Audited]
2 EQUITY ANd LIABILITIES

Equity
Equity share capital 0.20 0.20
Other equity (1,148.30) (299.14)

Sub total (1,148.10) (298.94)
LIABILITIES
Non-Current Liabilities
Financial liabilities
Borrowings 13,564.60 13,543.47
Other non-current financial
liabilities 846.02 383.35

Deferred revenue 43.55 73.45
Long term provisions 3.72 3.61
Deferred tax liabilities (net) 346.45 295.45

Sub total 14,804.34 14,299.33
Current Liabilities
Financial liabilities
Borrowings 298.45 -
Trade payables
i) total outstanding dues of

micro enterprises and small
enterprises

- -

ii) total outstanding dues of
creditors other than micro
enterprises and small
enterprises

184.16 165.28

Other current financial liabilities 955.40 604.09
Other current liabilities 35.45 38.10

Sub total 1,517.08 862.12
Total equity and liabilities 15,173.33 14,862.51

Notes to the financial results for the year ended march 31, 2020
1 Sugam Vanijya Holdings Private Limited (‘the Company’ or ‘Sugam’) had issued 448 redeemable non-convertible debentures

(‘NCD’) of `10,000,000 each on February 04, 2015, which were listed on BSE Limited (‘BSE’) on February 04, 2015. Further,
the Company had issued 4,725 secured redeemable non-convertible bonds of `1,000,000 each on December 20, 2018, which
were listed on BSE Limited (‘BSE’) on January 09, 2019.

2 The above audited financial results of the Company for the year endedMarch 31, 2020 have been reviewed by theAudit Committee
and taken on record at the meeting of the Board of Directors of the Company held on July 31, 2020. The statutory auditors of
the Company have audited the annual financial results of the Company for the year ended March 31, 2020.

3 Effective April 1, 2019, the Company adopted Ind AS 116 “Leases” using the modified retrospective approach which is applied to
all lease contracts existing on April 01, 2019. Accordingly, the comparatives have not been retrospectively adjusted. The effect
on adoption of Ind AS 116 was insignificant on the financial results.

4 The Company is engaged in carrying on the business of real estate development, leasing and hospitality and related services. As
such, the Company operates in single business and geographical segment and hence disclosing information as per requirements
of Ind AS 108 “Operating Segments” is not required.

5 In March 2014, the Tehsildar of East Taluk, K.R. Puram, Bengaluru, had issued a notice to the Company to stop the construction
of the VR Mall, Bengaluru at Dyvasandra Village, Bengaluru East Taluk, citing inaccurate allegations against the Company when
the mall was under construction. The Tehsildar was of the contention that the Company had build the compound area in the
encroached land (“the disputed land”).
The Company filed a writ petition in Honourable High Court of Karnataka (“the High Court”) against the said notice issued by
the Tehsildar. A stay was granted by the High Court vide its order dated March 15, 2014 and also directed the Government of
Karnataka to file its reply. The Government of Karnataka had filed its reply thereon. The High Court of Karnataka in its judgement
dated February 16, 2016 had vacated the stay granted earlier and stated that the Government will take into consideration all the
documents produced by the Company and would proceed further only after looking at all the documents. The High Court has
also stated that the Company shall not be dispossessed of the disputed land otherwise other than under the process of law. On
September 03, 2015, the Company had obtained final occupancy certificate for the Mall.
A new order was passed by the Assistant Commissioner, Bengaluru North, sub-division dated March 08, 2017 stating that the
disputed land possessed by the Company was encroached Government land reserved for public purpose. The Commissioner
ordered to evict the Company from an extent of 4046.86 square meters of land and directed the Tehsildar, Bengaluru East Taluk
to take action to evict the Company from the said land, resume it to Government and safeguard the same as ‘Government
Property’. The Company had challenged the said order in the High Court of Karnataka. The High Court of Karnataka admitted
the writ petition, granted a stay vide its order dated March 24, 2017 and has also directed the Government of Karnataka to file
its reply. The Government of Karnataka and other respondents have not filed their objection till date. The Company has also
filed a contempt petition on March 20, 2017 stating that new order issued by the Assistant Commissioner was against the earlier
order issued by the High Court of Karnataka.”
During the year ended March 31, 2018, a Special court, had initiated a suo moto proceedings against the Company. On
February 27, 2018, the said Court has dismissed the proceedings and released the Company from the said proceedings.
In view of pending writ petition, the Company’s Management based on its assessment and previously obtained legal opinion on
this matter believe that the Company has a strong case based on the facts and documentation available and would in all likelihood
succeed and its writ petition on this matter would be allowed. The Company’s management believes that the Company is not
likely to suffer any financial or other liabilities which would materially impact the Company’s finances and operations.Accordingly,
the Company is not carrying any provision for the above mentioned case in its books of account.”

6 Assumptions to financial ratios:
a) Debt Equity Ratio = Paid up debt capital / equity (Net worth)

Equity (Net worth) = Equity share capital + Other equity (including retained earnings and securities premium)
Paid up debt capital = Long term borrowings + current maturities of long term borrowings + short term borrowings.

b) Debt Service Coverage Ratio (DSCR) = Profit or loss before finance cost and tax expense / (Finance costs + Principal
repayment)

c) Interest Service Coverage Ratio (ISCR) = Profit or loss from operations before finance cost and tax expense / Finance costs.
7 During year ended March 31, 2020, the Company has entered into an arrangement with another entity to move out its leasing of

office spaces located in Bengaluru and Chennai. In view of which, the Company has terminated existing lease agreements with
certain tenants on August 31, 2019. The Company has entered into lease/ maintenance agreement with the aforesaid entity for
the said office spaces effective September 01, 2019 and accordingly made necessary adjustments to the financial results.

8 World Health Organisation (WHO) declared outbreak of Coronavirus Disease (COVID-19) a global pandemic on March 11, 2020.
Consequent to this, Government of India declared lockdown on March 23, 2020 and the Company suspended the operations in
all ongoing projects in compliance with the lockdown instructions issued by the Central and State Governments. COVID-19 has
impacted the normal business operations of the Company by way of interruption in Project execution, supply chain disruption,
unavailability of personnel, closure of hospitality facilities and retail spaces during the lock-down period.
The Company’s management has considered the possible effects that may result from the COVID-19 pandemic on the carrying
value of assets [including property, plant and equipment, investment property, capital work in progress, inventories, loans and
receivables]. In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the economic conditions because
of this pandemic, the Company, as at the date of approval of these financial results has used internal and external sources of
information to assess the expected future performance of the Company. The Company has performed sensitivity analysis on
the assumptions used and based on the current estimates, the Company expects that the carrying amount of these assets,
as reflected in the balance sheet as at March 31, 2020, are fully recoverable. The management has also estimated the future
cash flows with the possible effects that may result from the COVID-19 pandemic and does not foresee any adverse impact on
realising its assets and in meeting its liabilities as and when they fall due. The actual impact of the COVID-19 pandemic may be
different from that estimated as at the date of approval of these financial results
The Central and State Governments have initiated steps to lift the lockdown and the Company will adhere to the same as it
resumes its activities. Retail spaces and hospitality facility have resumed operations. The Company will continue to closely
observe the evolving scenario and take into account any future developments arising out of the same.
During the year ended March 31, 2020, an impairment loss of ` 220.18 million has been recognised in the statement of profit
and loss, which represents the write-down value of certain property, plant and equipment to the recoverable amount as a result
of the impact of COVID-19 pandemic. The recoverable amount of the said properties of ` 613.16 million as at March 31, 2020
was based on value in use and was determined at the level of the cash generating unit (‘CGU‘) being individual hotel properties.
In determining value in use for the CGUs, the cash flows were discounted at a rate ranging from 12.50% to 13.50% on a pre-tax
basis. Also, refer note 9 below.

9 The financial results indicate that the Company has accumulated losses amounting to ` 1,148.30 million , its net worth has been
fully eroded and current liability exceeds current assets by ` 389.11 million as at March 31, 2020.
These conditions indicate the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt about the Company’s ability to
continue as a going concern and therefore the Company may be unable to realize its assets and discharge its liabilities. The
financial results of the Company have been prepared on a ‘Going Concern’ basis, based on the letter of support from its Parent
Company for a period of at least 1 year.

10 The figures for the half year endedMarch 31, 2020 andMarch 31, 2019 are the derived balancing figures between audited figures
in respect of full financial year ended March 31, 2020 and March 31, 2019 respectively and the unaudited figures (restated for
reasons detailed in Note 11 below) in respect of half year ended September 30, 2019 and September 30, 2018 respectively.

11 TheCompany had not accounted interest expenses aggregating to` 313.04 millions on Fully Compulsorily Convertible Debentures
(FCCDs) payable on quarterly basis and Non Convertible Debenture (RNCDs) payable on annually basis for the six months
period ended September 30, 2019. Accordingly, loss before tax for the six month period ended September 30, 2019 was lower
by `313.04 million, Shareholders’ funds was higher by ` 338.63 millions and the auditors had qualified their review report for
the six months ended September 30, 2019. The Company has now accounted for the said interest and the figures in respect
of half year ended March 31, 2020 is the derived balancing figure between audited figure in respect of full financial year ended
March 31, 2020 and the restated balances for the period ended September 30, 2019 after adjustment of prior period error.

12 Figures pertaining to previous period have been regrouped or reclassified, wherever necessary, to conform to the classification
adopted in the current period.

for and on behalf of the Board of directors of
Sugam Vanijya holdings Private Limited

Place : New Delhi, India Aparna Goel Amit Bhushan
Date : July 31, 2020 director director
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BEFORETHECENTRALGOVERNMENT
REGIONALDIRECTOREASTERNREGION

MINSTRYOFCORPORATEAFFAIRS, KOLKATA
In the matter of the Companies Act, 2013
Section 13(4) and Rule 30(5) (a) of the
Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND
In the matter of
KAILASHPATIVINTRADEPRIVATELIMITED,
(CIN:U51909WB2011PTC158964)having its
registered office at 159, Rabindra Sarani,
Kolkata - 700007, WB

...PETITIONER
Notice is hereby given to the General Public
that the Company proposes to make
application to theCentral Government under
Section 13 of the Companies Act, 2013
seeking confirmation of alteration of the
MemorandumofAssociation of theCompany
in terms of the special resolution passed at
the Extra-ordinary General meeting held on
Friday, 31st July, 2020 to enable the
Company to change its Registered Office
from "State of West Bengal" to "State of
Karnataka".
Any person whose interest is likely to be
affected by the proposed change of the
registered office of the companymay deliver
eitheron theMCA-21portal (www.mca.gov.in)
by filing investor complaint form or cause to
be delivered or send by registered post of
his/her objections supported by an affidavit
stating the nature of his/her interest and
grounds of opposition to the Regional
Director, Eastern Region, Nizam Palace, II
MSO Building, 3rd Floor, 234/4 A.J.C Bose
Road,Kolkata - 700020,withinFourteendays
from the date of publication of this notice
with a copy to the applicant company at its
registered office mentioned above.

For and on behalf of the Applicant
Sd/-

BIJAYSINGH
Director

(DIN: 07341901)
Date: 01.08.2020
Place: Kolkata
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