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PUBLIC NOTICE/TENDER NOTICE
SR NAME OF
NO. DEPARTMENT
/BOARD/
CORP/AUTH

NAME OF
WORK
/NOTICE
/TENDER

OPENING
DATE
CLOSING
DATE (TIME)

1

Appointment of an agency
for Meter Reading, Spot
Billing and Bill Distribution
for consumers under
UHBVN jurisdiction.

Closing date
19.08.2020
10,00,000/(upto13:00 Hrs.)
Opening date
20.08.2020
(at 16:00 Hrs.)

Chief
Technology
Officer

AMOUNT/EMD WEBSITE OF NODAL OFFICER/ TENDER
(APPROX.)
THE
CONTACT
REF.NO
in Rupees
DEPARTMENT DETAILS/
/ TENDER
EMAIL
NO
etenders.hrv.
nic.in

9317554907
seprojects@
uhbvn.org.in

33/MRBD/
Projects/
2020

Ref no - 353/'06-08-2020' RO No:-1135/11/33/2021/82120

STATE BANK OF INDIA

Raiganj Bazar Branch,
N. S. Road, Mohonbati, Raiganj, Pin- 733134, Ph: 03523-253183
APPENDIX-IV [RULE-8(1)]

POSSESSION NOTICE

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.
Name of Borrower/
Guarantor /
Branch Name

1) Demand Notice Date
2) Possession Notice Date

Outstanding
(Rs.)

Borrower :Anandamayee Enterprise,
Prop. : Smt. Sujata Modak
Guarantor :Sri Sandip Modak
A/c. No. 33835883298

1) 30.03.2020

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.

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, WestHouse of Lakshmi Kanta Jha.

Rs. 6,23,967.00
(Rupees Six Lac
Twenty-three
Thousand Nine
Hundred Sixtyseven only)and
further interest
from 31.03.2020,
costs, etc. thereon.

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

2) 04.08.2020

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.

Date: 08/08/2020
Place: Raiganj Bazar

1) 30.03.2020
2) 04.08.2020

Description of
Properties

Sd/Authorised Officer
State Bank of India

রাজ্য

ডব্লিউপিআইএল
লিমিটেড

CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস:ট্রিনিটি প্লাজা,
চতু র্থ তল, ৮৪/১এ, ত�োপসিয়া র�োড
(সাউথ), কলকাতা–৭০০ ০৪৬

কলকাতা শনিবার ৮ আগস্ট ২০২০

হ্যামের হাত ধরে ঘরমুখী অ্যাম্বুল্যান্সে বসল জিপিএস

সম্বৃতা মুখার্জি

মিল্টন সেন

ন�োটিস

‘আমাকে কেন বন্ধ করে রাখা হচ্ছে?আমি কি ক্রিমিনাল?’
এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা
হিন্দিতে এই কথাগুল�োই বার বার বলছিলেন মধ্য বয়সের
হচ্ছে যে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস
ভবঘুরে। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু হিঙ্গলগঞ্জের
অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)
ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারি সুশান্ত ঘ�োষ বাইরে ক�োভিড
রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন
৪৭(১)(এ) সহ পঠনীয় রেগুলেশন ২৯(২)
ছড়াচ্ছে বলে আটকে রাখেন তাঁকে। খাবার, প�োশাক দেন।
অনুসারে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ৩০
খবর দেন হ্যাম সদস্যদের। হ্যাম রেডিওর ওয়েস্ট বেঙ্গল
জুন, ২০২০ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকে বিধিবদ্ধ
রেডিও ক্লাবের সদস্যদের সহয�োগিতায় বাড়ি ফিরলেন ১
অডিটরগণের সীমিত পর্যাল�োচনা সাপেক্ষ
বছর আগে উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড় থেকে হারিয়ে যাওয়া
এই ক�োম্পানির অপরীক্ষিত আর্থিক
সুশীল চ�ৌবে
ফলাফল বিবেচনা ও অনুম�োদনের জন্য
সুশীলকুমার চ�ৌবে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে সুশীলকুমার
ক�োম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর সভা
চ�ৌবে। ট্রান্সপ�োর্টের ব্যবসা। হঠাৎই একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে যান। পরিবারের সদস্যরা
শুক্রবার, ১৪ আগস্ট, ২০২০ তারিখ
অনেক খুজে
ঁ ও সন্ধান পাননি তাঁর। সুশীল চ�ৌবে হ্যাম সদস্যদের কাছে একাধিক
আয়�োজিত হবে।
ঠিকানা
বলেছিলেন।
তার মধ্যে থেকেই খুজ
ঁ তে খুজ
ঁ তে একটি ঠিকানায় সন্ধান মেলে
এই তথ্যটি এই ক�োম্পানির ওয়েবসাইট
www.wpil.co.in–এর পাশাপাশি স্টক
তাঁর পরিবারের। প্রশাসনের সহায়তায় য�োগায�োগ করা হয়। এরপরেই দুই ভাই
এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.
উত্তরপ্রদেশ থেকে গাড়ি নিয়ে আসেন দাদা সুশীল চ�ৌবেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।
com–তেও উপলব্ধ রয়েছে।
ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীষ নাগ বিশ্বাস জানান, ইতিমধ্যেই
ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড–এর পক্ষে
ক�োভিড টেস্ট করান�ো হয়েছিল সুশীলের। রিপ�োর্টও নেগেটিভ এসেছে।
স্বাঃ– ইউ চক্রবর্তী
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স)এবং
ক�োম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
৭ আগস্ট, ২০২০

সারেগামা ইন্ডিয়া লিমিটেড

হুগলি, ৭ আগস্ট

এবার র�োগী হাসপাতালে না নিয়ে যাওয়ার নানা অজুহাতের অবসান। প্রত্যেক
অ্যাম্বুল্যান্সে জিপিএস ট্র্যাকার বসান�োর ব্যবস্থা করল হুগলি জেলা প্রশাসন।
আগেই কর�োনা র�োগীদের যাবতীয় তথ্য ফুটে উঠছিল ক�োভিড ড্যাশব�োর্ডে।
এবার জেলার অ্যাম্বুল্যান্সগুলির গতিবিধিকেও কড়া নজরদারির আওতায়
আনার ব্যবস্থা হল। দিনে বা রাতে, জেলাশাসকের দপ্তর থেকেই দেখা যাবে
প্রত্যেক অ্যাম্বুল্যান্সের অবস্থান। অতএব অ্যাম্বুল্যান্স কর্মী বাড়িতে বসে থাকলে
বা ক�োথাও আড্ডা দিলেও সেই তথ্যও জানবেন খ�োদ জেলাশাসক। এখন
থেকে জেলার প্রত্যেক মহকুমা হাসপাতালের প্রত্যেকটি অ্যাম্বুল্যান্স থাকবে
নজরদারির আওতায়। ফলে যেখানে অ্যাম্বুল্যান্সের প্রয়�োজন হবে, জিপিএস
ট্র্যাক করে দেখে নেওয়া হবে সংলগ্ন এলাকায় কাছাকাছি অ্যাম্বুল্যান্স ক�োথায়
রয়েছে। তার পরেই সেই অ্যাম্বুল্যান্স কর্মীর কাছে প�ৌঁছ�োবে সরকারি নির্দেশ।
মূলত র�োগীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, আনা ইত্যাদি নিয়ে এতদিন নানা
সমস্যা দেখা যাচ্ছিল। তাই জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাওয়ের নির্দেশে পরিষেবা
স্বাভাবিক করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আর গাফিলতির অভিয�োগ উঠবে
না, সে বিষয়ে আশাবাদী জেলাশাসক।

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

CIN: L 22213WB1946PLC 014346
রেজি অফিস:৩৩, যশ�োর র�োড,
দমদম, কলকাতা–৭০০০২৮
টেলি: ০৩৩–২৫৫১ ২৯৮৪/৪৭৭৩,
E-mail: co.sec@saregama.com
Web: www.saregama.com
ক�োম্পানিতে হেপাজতে থাকা ইক্যুইটি
শেয়ার ইনভেস্টর এডু কেশন অ্যান্ড
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ডি–১, সল্টলেক, ইলেকট্রনিক্স
প্রোটেকশন ফান্ড (আই ই পি এফ)–এ
কমপ্লেক্স, ব্লক– ই পি এবং জি পি, কলকাতা –৭০০ ০৯১
ওয়েবসাইট: www.idbi.com; ফ�োন: (০৩৩) ২৩৫৭ ২৮৪৬/৪৭, CIN: L65190MH2004GOI148838
ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর।
ইনভেস্টর এডু কেশন অন্ড প্রোটেকশন
দখল বিজ্ঞপ্তি
পরিশিষ্ট–IV [রুল ৮(১)] (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
অ্যাকাউন্টিং, অডিট,
ফান্ড অথরিটি (
ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড)রুলস ২০১৬ যেহেতু ,
নিম্নস্বাক্ষরকারী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটি
(রুলস)এর রুল ৬–এর সঙ্গে পঠনীয় ইন্টারেস্ট
(এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৩ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ এর ১২৪ (৬) রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট,
ধারার শর্ত অনুযায়ী সদস্যদের জানান�ো ২০০২ (৫৪/২০০২)–এর ১৩(১২)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাশ্রী শম্ভু সাহা,
হচ্ছে যে নিম্নোক্তগুলি নির্বাহ হবে:– মেসার্স শ্রী গুরু হার্ডওয়্যার–এর স�োল প্রোপ্রাইটর–এর প্রতি ০৮.১১.২০১৯ তারিখ সংবলিত একটি
দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই
হস্তান্তরয�োগ্য।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, ₹১৩,৩৭,৬২৬/– (তের�ো লাখ সাঁইত্রিশ হাজার ছশ�ো ছাব্বিশ
রুলসের সঙ্গে পঠনীয় ক�োম্পানি আইন টাকা মাত্র) পরিশ�োধের জন্য তাঁর প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
২০১৩–র ১২৪ (৬)ধারায় হস্তান্তরের উক্ত ঋণগ্রহীতা উক্ত দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা
তারিখ থেকে বিগত সাত বছর অপ্রদত্ত বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ৪
আগস্ট, ২০২০ তারিখে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ সহ পঠনীয়
বা দাবিহীন ডিভিডেন্ড ক�োম্পানি দ্বারা উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত
কেন্দ্রীয় সরকারের ইনভেস্টর এডু কেশন সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
অ্যন্ড প্রেটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য
সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে–ক�োনও লেনদেন ₹১৩,৩৭,৬২৬/– এবং এর সুদ
অ্যাকাউন্টে হস্তান্তরিত হবে।
সমেত আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।
সেইমত�ো ক�োম্পানি ক�োম্পানি/উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮)নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী উপলব্ধ মেয়াদের মধ্যে নিম্নলিখিত
রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার জামিনযুক্ত পরিসম্পদ ছাড়ান�োর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মন�োয�োগ আকর্ষণ
এজেন্ট (
আরটিএ)রেকর্ডে নথিভু ক্ত করা হচ্ছে। [দলিল নং ১১২৫২/২০০৮, দলিল নং ২৪২৬/২০১৪, দলিল নং ৩৩৭৮/২০০৮ এবং
নং ৭১/১৯৮৭]
হস্তান্তরয�োগ্য শেয়ারহ�োল্ডারদের কাছে দলিল
সম্পত্তির বিবরণ:নিম্নোক্ত একতলা বাড়ির ২২৪ বর্গফু ট জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, তৎসহ
তথ্য পাঠিয়ে বলেছে ২০১২–১৩ ও উক্ত জমির সঙ্গে স্থায়ীভাবে স্থাপিত ও ভূ মি সংলগ্ন যাবতীয় বাড়ি, কাঠাম�ো, প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি
তৎপরবর্তী দাবিহীন ডিভিডেন্ড দাবি ইত্যাদি যার স্থিতি ও বিবরণ:দাগ নং ৫৪৭, খতিয়ান নং ৫৫৯, আহারমপুর, জে এল নং ৩৫, থানা–
করবে। আইইপিএফে হস্তান্তরয�োগ্য খড়দহ, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, নিউ ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাধীন, হ�োল্ডিং নং ৬৫,
আশুত�োষ মুখার্জি র�োড, ওয়ার্ড নং ১৬, প্রথম তল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। সম্পত্তির চ�ৌহদ্দি:উত্তর–
শেয়ার বিশদ ক�োম্পানির ওয়েবসাইট আকাশের
দিকে উন্মুক্ত;দক্ষিণ– পিন্টু সাহার ঘর;পূর্ব– আকাশের দিকে উন্মুক্ত;পশ্চিম– দিলীপ
www.saregama.com–এ দেওয়া সাহার ঘর।
হয়েছে। শেয়ারহ�োল্ডারগণকে জ্ঞাত তারিখ: ০৮.০৮.২০২০	স্বাঃ– অনুম�োদিত অফিসার
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
করান�ো হচ্ছে যে ২০১২–১৩ অর্থবর্ষে স্থান:কলকাতা
ঘ�োষিত সাত বছর যাবৎ অপ্রদত্ত
বা দাবিহীন ডিভিডেন্ড ৩০ আগস্ট
২০২০তে আইইপিএফ–এ হস্তান্তরিত
হবে। রুলস মাফিক অপ্রদত্ত বা দাবিহীন
আইএফবি অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
ডিভিডেন্ডের শেয়ারগুলিও হস্তান্তরিত
রেজি. অফিস: প্লট নং আইএনডি–৫, সেক্টর–১
হবে।
ইস্ট কলকাতা টাউনশিপ, কলকাতা–৭০০১০৭
ভারতে ক�োভিড–১৯ মহামারী সাপেক্ষে
ই–মেল: complianceifbagro@ifbglobal.com
ওয়েবসাইট:www.ifbagro.in, ফ�োন:033-39849652
সাত বছর ধরে দাবিহীন ডিভিডেন্ডের
CIN: L01409WB1982PLC034590
শেয়ার
হ�োল্ডারদের
ব্যক্তিগত
৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত তিন মাসের একীকৃ ত পরীক্ষিত
য�োগায�োগ নাও গ্রাহ্য হতে পারে।
আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি
তবুও তা হাতে হাতে প�ৌঁছে দিতে চেষ্টা
(লাখ টাকায়)
করছে ক�োম্পানি।
বিবরণ		তিন মাস শেষ		
বছর শেষ
তবে ক�োম্পানি ডিপ�োজিটরি অ্যাক্ট
		
৩০ জুন	
৩১ মার্চ	
৩০ জুন	
৩১ মার্চ
১৯৯৬–এ দায়বন্ধনকৃ ত/বন্ধকী শেয়ার 		
২০২০
২০২০*	
২০১৯
২০২০
বা ক�োর্ট/ট্রাইবুনালের আদেশে হস্তান্তর 		
(অপরীক্ষিত)	
অপরীক্ষিত
অপরীক্ষিত
পরীক্ষিত
নিষেধ জনিত ক্ষেত্রে তা আইইপিএফে ১.	চালনাগত আয়
২০৯৬৭.৭৫
৪৩২৯৫.৯৫
৪৪৫৬২.৪৬
১৯১১৪৬.১৯
হস্তান্তর করবে না।
২.	 করপূর্ব লাভ/(ক্ষতি)	
(১৮৪.৯১)	
(৬৭১.১৬)	
৩৮০.৮২
১৬৭৮.৬১
ক�োম্পানির সংশ্লিষ্ট শেয়ারহ�োল্ডারগণকে ৩.	মেয়াদে লাভ/(ক্ষতি)	
(১৭০.২৮)	
(১১০.১৫)	
৩০৪.৭৯
২২২০.৫৬
২০১২–১৩ ও তৎপরবর্তী ডিভিডেন্ড ৪.	মেয়াদে ম�োট সামগ্রিক
আয় [মেয়াদে লাভ (করের
দাবি করতে আবেদন করতে অনুর�োধ
পরে)ও অন্য সমগ্র আয়
করা হচ্ছে এখানে:৩০, ৩য় তল,
(করের পরে) সমেত]	
৪২.১৫
(৬৩৩.২৪)	
(৫৯.৭৪)	
১১৭৪.০৭
স্পেনসার বিল্ডিং ক�োরজেট স্ট্রিট, ৫.	 প্রদত্ত ইক্যুইটি শেয়ার
ভাটিয়া হাসপাতালের বিপরীতে। গ্র্যান্ট 	মূলধন (শেয়ার প্রতি
৯৩৬.৭১
৯৩৬.৭১
৯৩৬.৭১
৯৩৬.৭১
র�োড পশ্চিম, মুম্বই, মহারাষ্ট্র, ৪০০০৩৬ 	১০/– ফেসভ্যালু)	
৬.	শেয়ার প্রতি আয়
বা ইমেল করুন co.sec@saregama.com 	ফেস ভ্যালু টাঃ ১০/–প্রতিটি
(বার্ষিকীকৃ ত নয়)
এ। বিষয় লিখবেন:‘দাবিহীন ডিভিডেন্ড
(১.৮২)
(১.১ ৮)
৩.২৫
২৩.৭১
দাবির জন্য আবেদন বা রেজিস্ট্রার ও 	মূল ও মিশ্র	
শেয়ার হস্তান্তর এজেন্টকে তাদের দ্রষ্টব্য:
* ৩১ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যান হল পূর্ব অর্থবর্ষ ও বছর থেকে তারিখে প্রকাশিত
ঠিকানায় উক্ত হস্তান্তর তারিখের আগে।
যথাক্রমে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ৯ মাস পর্যন্ত পরীক্ষিত পরিসংখ্যানের তু লমূল্য সংখ্যা যা সংক্ষিপ্ত
মূল্যায়ন সাপেক্ষ ছিল।
নচেৎ ক�োম্পানি বাড়তি ক�োনও বিজ্ঞপ্তি
সারাংশটি বিশদে তিন মাসের ও বার্ষিক অর্থকরী অপরীক্ষিত একক ফলাফলের যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড
ছাড়াই ২০১২–১৩ অর্থবর্ষে দাবিহীন উপর�োক্ত
আদার ডিসক্লোজার রিক�োয়ারমেন্টস)রেগুলেশন ২০১৫–এর রেগুলেশন ৩৩–এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে
ডিভিডেন্ড ও শেয়ার আইইপিএফে প্রদত্ত। তিন মাসের/বার্ষিক অর্থকরী ফলাফলের সম্পূর্ণ অংশ প্রাপ্তব্য স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.
nseindia.com এবং www.bseindiea.comএবং ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.ifbagro.in–এ।
হস্তান্তর করে দেবে।
৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত তিন মাসের একক
এম সি এস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট
অপরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি
লিঃ, ৩৩, লেক গার্ডেনস, ২য় তল
(লাখ টাকায়)
কলকাতা–
৭০০০৪৫, ফ�োন ০৩৩–
বিবরণ		তিন মাস শেষ		
বছর শেষ
৪০৭২ ৪০৫১/৫৩, ইমেল: mcssta@
		
৩০ জুন	
৩১ মার্চ	
৩০ জুন	
৩১ মার্চ
rediffmail.com
২০২০
২০২০*	
২০১৯
২০২০
		
আইইপিএফ–এ হস্তান্তরিত দাবিহীন 		
(অপরীক্ষিত)	
অপরীক্ষিত
অপরীক্ষিত
পরীক্ষিত
ডিভিডেনড ও শেয়ার সাপাক্ষে ১.	চালনাগত আয়
২০৭৫৫.৭০
৪৩০১৭.৮০
৪৩৮৯৭.২৪ ১৮৮৮৪১.৮৩
ক�োম্পানির কাছে ক�োনও দাবি করা ২.	 করপূর্ব লাভ/(ক্ষতি)	
(১৫৭.২৮)	
(৬১৫.০২)	
৪১৫.৪১
১৮০৪.৭৫
যাবে না।
(১৪২.৬৫)	
(৫৪.০১)	
৩৩৯.৩৮
২৩৪৬.৭০
৩.	মেয়াদে লাভ/(ক্ষতি)	
শেয়ারহ�োল্ডারগণ অবহিত হবেন যে, ৪.	মেয়াদে ম�োট সামগ্রিক
আয় [মেয়াদে লাভ (করের
দাবি না করা লভ্যাংশ ও আইইপিএফ
পরে)ও অন্য সমগ্র আয়
সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে হস্তান্তরিত
(করের পরে) সমেত]	
৬৮.৪৫
(৫৬৯.২০)	
(২৬.১৭)	
১৩০৭.৯৪
শেয়ার, উভয়ই রুলস নির্ধারিত পদ্ধতি ৫.	 প্রদত্ত ইক্যুইটি শেয়ার
অনুসরণের পর আইইপিএফ–
এর 	মূলধন (শেয়ার প্রতি
৯৩৬.৭১
৯৩৬.৭১
৯৩৬.৭১
৯৩৬.৭১
কাছ থেকে ফেরতের জন্য দাবি করা 	১০/– ফেসভ্যালু)	
যাবে। উপর�োক্ত সম্পর্কে আপনার ৬.	শেয়ার প্রতি আয়
	ফেস ভ্যালু টাঃ ১০/–প্রতিটি
ক�োনও জিজ্ঞাস্য থাকলে বা কিছু
(বার্ষিকীকৃ ত নয়)
(১.৫২)	
(০.৫৮)	
৩.৬২
২৫.০৫
জানতে চাইলে য�োগায�োগ করুন: 	মূল ও মিশ্র	
mcssta@rediffmail.com
বা দ্রষ্টব্য:
* ৩১ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যান হল পূর্ব অর্থবর্ষ ও বছর থেকে তারিখে প্রকাশিত যথাক্রমে ৩১
co.sec@saregama.com–এ।
ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত পরীক্ষিত পরিসংখ্যানের তু লমূল্য সংখ্যা যা সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন সাপেক্ষ ছিল।
সারেগামা ইন্ডিয়া লিঃ–এর পক্ষে দ্রষ্টব্য:উপর�োক্ত সারাংশটি বিশদে তিন মাসের ও বার্ষিক অর্থকরী অপরীক্ষিত একক ফলাফলের যা সেবি
অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিক�োয়ারমেন্টস)রেগুলেশন ২০১৫–এর রেগুলেশন ৩৩–এর অধীনে স্টক
কামনা খেতান (লিস্টিং
এক্সচেঞ্জগুলিতে প্রদত্ত। তিন মাসের/বার্ষিক অর্থকরী ফলাফলের সম্পূর্ণ অংশ প্রাপ্তব্য স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট
ক�োম্পানি সেক্রেটারি www.nseindia.comএবং www.bseindiea.comএবং ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.ifbagro.in–এ।
মেম্বরশিপ নং এ ৩৫১৬১ 	ব�োর্ডের আদেশানুসারে
এ. কে. ব্যানার্জি
স্থান: মুম্বই
স্থান:কলকাতা	ভাইস চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর
তারিখ: ০৭.০৮.২০২০
তারিখ:৭ আগস্ট, ২০২০	
DIN: 00336225

ইন্ডিয়া পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড

ই–নিলামের তারিখ: ১৫.০৯.২০২০
বেলা ১১.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা
৫ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে
রিজিওনাল বিজনেস অফিস–২, কলকাতা,
‘শ্রীবৃদ্ধি ভবন’, ৩৪, জে এল নেহরু র�োড,
কলকাতা–৭০০ ০৭১

স্বর্ণালঙ্কার
নিলামের ন�োটিস

কিছু ব্যক্তি আমাদের বিভিন্ন ব্রাঞ্চ থেকে স�োনার অলঙ্কার বন্ধক রাখার বিনিময়ে স্বর্ণ ঋণের সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন
এবং সময়মত�ো তা পরিশ�োধে খেলাপি হয়েছেন। তাঁরা/তাঁদের আইনি উত্তরাধিকারীগণ আমাদের তরফে পাঠান�ো
ন�োটিস/ ন�োটিসগুলিতে যথাযথভাবে জবাব দেননি অথবা ওই ন�োটিসগুলি অবিলিকৃ ত অবস্থায় ফেরত এসেছে। এমন
পরিস্থিতিতে, এমনটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হযেছে যে যদি ওই স্বর্ণ ঋণ(গুলি)এখানে উল্লিখিত নিলামের তারিখের আগের
দিন বিকেল ৪.০০টার মধ্যে মিটিয়ে না দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে নতু ন ক�োনও বিজ্ঞপ্তি জারি না করেই ওই বন্ধক রাখা
স্বর্ণালঙ্কারগুলি নীচে লেখা তারিখ ও সময়ে নিম্নলিখিত ব্রাঞ্চ প্রেমিসেসে/গ�োল্ড হাবে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে।
এই সম্পর্কিত যাবতীয় খরচাপাতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদেরই বহন করতে হবে। যে ক�োনও সময়ে এই নিলাম স্থগিত
করা/বন্ধ রাখা এবং নিলাম চলাকালীনই তা বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার এই ব্যাঙ্ক বহাল রাখে। সফল বিডাররা পুর�ো
অর্থাঙ্ক আদায় দিয়ে অলঙ্কারের দখল নিতে পারেন অথবা নিলামের স্থানেই প্রথমে বিড অর্থাঙ্কের ২৫%আদায় দিয়ে
বাকি অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে আদায় দিতে পারবেন। বিড অর্থাঙ্ক আদায় দিতে খেলাপি হলে
এই ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট বিডারের প্রাথমিক জমারাশি বাজেয়াপ্ত করতে পারে।
ক্রম
নং
১
২

ব্রাঞ্চের নাম/
নিলামের
নিলামের স্থান
তারিখ
সুব�োধ মল্লিক
১৭.০৮.২০২০
স্কোয়্যার (০১৫০৪)
বাগবাজার (০১৬৫২) ১৭.০৮.২০২০

তারিখ:০৮.০৮.২০২০, স্থান:কলকাতা

নিলামের প্রস্তাবিত সময়

স্বর্ণালঙ্কারের
ওজন (গ্রাম)
৩৯ গ্রাম

সংখ্যা

দুপুর ০২.৩০টা
৩টি
থেকে দুপুর ০৩.৩০টা
৮১ গ্রাম
বিকেল ০৪.০০টা
২টি
থেকে বিকেল ০৫.০০টা
অনুম�োদিত অফিসার, এসবিআই আরবিও–২, কলকাতা

দেবীকৃপা ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড (ইন লিকুইডেশন)
রেজি.অফিস:৩০৮এ, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা–৭০০০০৬, পশ্চিমবঙ্গ

লিকুইডেটর:নীরজ কুমার সুরেকা

লিকুইডেটরের ঠিকানা:সেন্ট্রাল প্লাজা, ৭ম তল, রুম নং এইচ, ৪১, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০১২,
পশ্চিমবঙ্গ, ইমেল:ipneerajsureka@gmail.com, ফ�োন নং:৯৮৩১১১৪৫৪০

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি ক�োড ২০১৬–র অধীনে ই–নিলাম
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংশ�োধনী

২৩ জুলাই ২০২০–তে প্রকাশিত ই নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি যা দেবীকৃ পা ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড (ইন
লিকুইডেশন) সাপেক্ষে এতদ্দ্বারা জানান�ো যাচ্ছে যে ই নিলাম তারিখ দুই সপ্তাহ পরিবর্ধিত করা হয়েছে ও ই
নিলামের সময় সারণি নিম্নোক্ত মাফিক পরিমার্জন করা হয়েছে:
বিবরণ
মূল
পরিমার্জিত
রিকুইজাইট ফর্ম এফিডেবিট
২৩.০৭.২০২০ থেকে
২৩.০৭.২০২০ থেকে
ও আন্ডারটেকিং, ঘ�োষণা
১১.০৮.২০২০
২৫.০৬.২০২০
ইত্যাদি সম্ভাব্য বিডদাতা দ্বারা
পরিদর্শন তারিখ
২৩.০৭.২০২০ থেকে
২৩.০৭.২০২০ থেকে
১১.০৮.২০২০
২৫.০৮.২০২০
ই এম ডি জমার শেষ তারিখ
১২.০৮.২০২০ বিকেল ৫টা
২৫.০৮.২০২০ বিকেল ৫টা
নিলামের তারিখ ও সময়
১৪.০৮.২০২০ বেলা ১১টা থেকে ২৮.০৮.২০২০ বেলা ১১টা থেকে
১টা (৫ মিনিট অসীম সম্প্রসারণ সহ) ১টা (৫ মিনিট অসীম সম্প্রসারণ সহ)
নীরজ কুমার সুরেকা,
তারিখ:০৭.০৮.২০২০ 	লিকুইডেটর, দেবীকৃ পা ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড (ইন লিকুইডেশন),
স্থান:কলকাতা	রেজি নং–IBBI/IPA-001/IP-P01539/2019-2020/12517

ডলার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L40105WB1919PLC003263

[সাবেক ডিপিএসসি লিমিটেড]
প্লট নং X১–২ ও ৩, ব্লক– ইপি, সেক্টর–৫,
সল্ট লেক, কলকাতা–৭০০ ০৯১
ফ�োন: +৯১–৩৩–৬৬০৯
৪৩০০/০৮/০৯/১০
ফ্যাক্স: +৯১–৩৩–২৩৫৭ ২৪৫২
ই–মেল: corporate@indiapower.com
ওয়েবসাইট: www.indiapower.com
এতদ্দ্বারা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ
ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস
অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)
রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন–২৯
এবং ৪৭(১)(এ) অনুযায়ী এতদ্দ্বারা এই
ন�োটিস জারি করা হচ্ছে যে, অন্যান্য বিষয়
সহ ৩০ জুন, ২০২০ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকে এই
ক�োম্পানির অপরীক্ষিত একক ও পুঞ্জীভূত
আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুম�োদনের
জন্য এই ক�োম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর
সভা শুক্রবার, ১৪ আগস্ট, ২০২০ তারিখে
আয়�োজিত হবে বলে নির্ধারিত হয়েছে।
এই ন�োটিসটি ক�োম্পানির ওয়েবসাইট
অর্থাৎ, www.indiapower.com–এর
পাশাপাশি যে সমস্ত স্টক এক্সচেঞ্জে এই
ক�োম্পানির শেয়ারগুলি তালিকাভু ক্ত
রয়েছে, সেগুলির ওয়েবসাইটসমূহ অর্থাৎ,
www.nseindia.com এবং www.msei.
in–তেও উপলব্ধ রয়েছে।
ইন্ডিয়া পাওয়ার কর্পোরেশন
লিমিটেড–এর পক্ষে
স্বাঃ–
প্রশান্ত কাপুর
ক�োম্পানি সেক্রেটারি
এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৭.০৮.২০২০

৭

CIN: L17299WB1993PLC058969

রেজিস্টার্ড অফিস:ওম টাওয়ার, ১৫তম তল, ৩২, জে এল নেহরু র�োড, কলকাতা–৭০০ ০৭১
ফ�োন:০৩৩–২২৮৮ ৪০৬৪–৬৬;ফ্যাক্স:০৩৩–২২৮৮ ৪০৬৩
ই–মেল:investors@dollarglobal.in; ওয়েবসাইট:www.dollarglobal.in

ন�োটিস

এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)
রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন–২৯(১)(এ)এবং ৪৭(১)(এ)অনুসারে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ৩০ জুন,
২০২০ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকে এই ক�োম্পানির অপরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (একক এবং পুঞ্জীভূত উভয়ই)বিবেচনা ও
অনুম�োদনের জন্য এই ক�োম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর সভা শুক্রবার, ১৪ আগস্ট, ২০২০ তারিখ দুপুর ১.০০টার সময়
‘ওম টাওয়ার’, ১৫তম তল, ৩২, জে এল নেহরু র�োড, কলকাতা–৭০০ ০৭১ ঠিকানাস্থিত ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড
অফিসে আয়�োজিত হবে।
এই তথ্যটি ক�োম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.dollarglobal.in–এর পাশাপাশি স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের
ওয়েবসাইট(গুলি) অর্থাৎ, www.nseindia.comএবং www.bseindia.com–তেও উপলব্ধ রয়েছে।
ব�োর্ডের আদেশানুসার
ডলার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড–এর পক্ষে
স্বাঃ–
স্থান: কলকাতা	
অভিষেক মিশ্র
তারিখ: ০৭.০৮.২০২০
ক�োম্পানি সেক্রেটারি

রিজিওনাল অফিস: কলকাতা নর্থ
পঞ্চম তল, ৩৩, এন এস র�োড, কলকাতা– ৭০০ ০০১
ম�োবাইল:৯১–৬২৯২১ ৯১৩৭৭
ই–মেল: recoverykolknro@centralbank.co.in
ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময়:
১৪.০৯.২০২০
বিকেল ৪.০০টা পর্যন্ত

অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ
বিক্রির জন্য সেল ন�োটিস

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল
অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে অস্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–অকশন সেল ন�োটিস।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের পাশাপাশি বিশেষত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া–এর অনুম�োদিত অফিসার দ্বারা ব্যবহারিক দখল নেওয়া সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া–এর
কাছে রেহানাবদ্ধ/দাখিলয�োগ্য নিম্নবর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ)এবং জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে জানান�ো যাচ্ছে যে, উক্ত সম্পত্তিগুলি
‘যেখানে আছে সেখানে’, ‘যেমন আছে তেমন’ এবং ‘যা কিছু আছে তা’ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
নীচের টেবিলে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টসমূহ এবং ঋণগ্রহীতাগণের থেকে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য এই বিক্রি ১৫.০৯.২০২০ তারিখ আয়�োজিত হবে।
নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির পাশে সেগুলির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য এবং ইএমডি (বায়না জমা)উল্লেখ করা হয়েছে।
১৩(২) ন�োটিসের তারিখ
সংরক্ষণ মূল্য (আরপি)
বায়না জমা (ইএমডি)
বকেয়া অর্থাঙ্ক
১৩(৪) ন�োটিসের তারিখ
বিড গুণক (বিড)
১ নিশার স্বপন দাস
অশ�োক লেল্যান্ড, ৩/৭১ স্ট্যাগ বিএস IIIবাস,
২২.১১.২০১১
আরপি: ₹০.৮৩ লাখ
রেজিস্ট্রেশন নম্বর:WB 25C 7356।
এসপ্ল্যানেড ব্রাঞ্চ
₹১০.৮৬ লাখ
ইএমডি: ₹০.০৮ লাখ
১১.০১.২০২০ (ব্যবহারিক দখল)
বিড: ₹০.০১ লাখ
২ পলি দে
অশ�োক লেল্যান্ড, ৩/৭১ স্ট্যাগ বিএস IIIবাস,
২২.১১.২০১১
আরপি: ₹০.৭৯ লাখ
এসপ্ল্যানেড ব্রাঞ্চ
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: WB 25C 4435।
₹৯.৯৭ লাখ
ইএমডি: ₹০.০৮ লাখ
১১.০১.২০২০ (ব্যবহারিক দখল)
বিড: ₹০.০১ লাখ
অশ�োক লেল্যান্ড, ৩/৭১ স্ট্যাগ বিএস IIIবাস,
৩ রাম চন্দ্র চ�ৌধুরি
১৫.১১.২০১১
আরপি: ₹১.১৮ লাখ
এসপ্ল্যানেড ব্রাঞ্চ
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: WB 25C 4440।
₹৯.৬৯ লাখ
ইএমডি: ₹০.১২ লাখ
২১.০১.২০২০ (ব্যবহারিক দখল)
বিড: ₹০.০১ লাখ
৪ তৃ প্তিকণা দে
অশ�োক লেল্যান্ড, ৩/৭১ স্ট্যাগ বিএস IIIবাস,
১৫.১১.২০১১
আরপি: ₹১.৪০ লাখ
এসপ্ল্যানেড ব্রাঞ্চ
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: WB 25C 7351।
₹১০.৯৬ লাখ
ইএমডি: ₹০.১৪ লাখ
বিড: ₹০.০২ লাখ
১৪.০১.২০২০ (ব্যবহারিক দখল)
৫ স্মৃতিলেখা দে
অশ�োক লেল্যান্ড, আল্পস ভি ৩/৭০ স্ট্যাগ বিএস III
১২.০৭.২০১২
আরপি: ₹১.৩০ লাখ
উল্টাডাঙ্গা ব্রাঞ্চ
মিনি বাস, রেজিস্ট্রেশন নম্বর:WB 11B 4114।
₹১০.৩২ লাখ
ইএমডি: ₹০.১৩ লাখ
৩১.০১.২০২০ (ব্যবহারিক দখল)
বিড: ₹০.০১ লাখ
*পরিদর্শনের তারিখ:১১.০৯.২০২০, বেলা ১০.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা;ব্যবহারিক দখলে থাকা ম�োটরগাড়িগুলির ক্ষেত্রে।
ইএমডি জমা দেওয়ার তথ্যাবলি:অ্যাকাউন্ট নং– 3022511714,অ্যাকাউন্টের নাম:NORTH REGIONAL OFFICE- EXPS A/C, আইএফএসসি:
CBIN0280107।
শর্ত ও নিয়মাবলি:
১. এই ই–নিলাম ‘যেখানে আছে সেখানে’, ‘যেমন আছে তেমন’ এবং ‘যা কিছু আছে তা’ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
২. অনুম�োদিত অফিসারের সর্বশেষ জ্ঞান অনুসারে উপর�োক্ত ক�োনও সম্পত্তির ওপর ক�োনও প্রকার দায় বিদ্যমান নেই। তবে, বিড জমা দেওয়ার আগে আগ্রহী
বিডারগণ নিজেরা স্বাধীনভাবে উক্ত সম্পত্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এমন ক�োনও প্রকার দায়, নিলামে ত�োলা সম্পত্তি/গুলির স্বত্ব এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া
সংক্রান্ত খোঁজখবর করে নিঃসন্দেহ হয়ে নেবেন।
বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে পেতে, অনুগ্রহ করে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া–এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.centralbankofindia.co.in/English/
e_auction.aspxএবং www.bankeauctions.com (ম�োবাইল: ৯৮১৩৮ ৮৭৯৩১)–তে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন। লগ–ইন আইডি বা পাসওয়ার্ড তৈরি, তথ্য
আপল�োড করা, বিড জমা দেওয়া, অনলাইন ই–বিডিং প্রোসেস সংক্রান্ত যে ক�োনও প্রকার সহায়তার দরকার হলে আগ্রহী বিডাররা এখানে য�োগায�োগ করতে
পারেন: মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, ই–মেল আইডি: support@bankeauctions.com, হেল্পলাইন নম্বর: ০১২৪–৪৩০ ২০২১/২২/২৩/২৪।
এই ন�োটিসটি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদার (এবং তাঁর/তাঁদের আইনি উত্তরাধিকারীদের)–এর প্রতি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস,
২০০২–এর রুল ৮(৬)অধীনে একটি ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ সেল ন�োটিস হিসেবেও গণ্য করতে হবে।
স্থান:কলকাতা
অনুম�োদিত অফিসার
তারিখ: ০৮.০৮.২০২০	ম�োবাইল: ৬২৯২১ ৯১৩৭৭
ক্রম
নং

অ্যাকাউন্ট/
ঋণগ্রহীতা/
জামিনদারের নাম

সম্পত্তিগুলির বিশদ বিবরণ
(অস্থাবর পরিসম্পদসমূহ)

সুমেধা ফিসক্যাল সার্ভিসেস লিমিটেড

সিআইএন: L70101WB1989PLC057465
রেজিস্টার্ড ও কর্পোরেট অফিস:৬এ, গীতাঞ্জলি, ৮বি, মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা–৭০০ ০৭১
ফ�োন: (০৩৩) ২২২৯ ৮৯৩৬/ ৬৭৫৮/ ৩২৩৭/ ৪৪৭৩
ফ্যাক্স:(০৩৩)২২২৬ ৪১৪০/২২৬৫ ৫৮৩০
ই–মেল: investors@sumedhafiscal.com
ওয়েবসাইট: www.sumedhafiscal.com

৩০.০৬.২০২০ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পুঞ্জীকৃ ত অপরীক্ষিত
আর্থিক ফলাফল সংক্রান্ত বিবৃতির সংক্ষিপ্তসার
(লাখ টাকার অঙ্কে)
বিবরণ

৩০.০৬.২০২০
তারিখে সমাপ্ত
ত্রৈমাসিক
অপরীক্ষিত
৪৪০.৫৫

৩১.০৩.২০২০ ৩০.০৬.২০১৯ ৩১.০৩.২০২০
তারিখে সমাপ্ত	 তারিখে সমাপ্ত	 অনুযায়ী তারিখ
ত্রৈমাসিক
ত্রৈমাসিক	প্রতি বর্ষের অর্থাঙ্ক
পরীক্ষিত
পরীক্ষিত
পরীক্ষিত
৪৮৯.৬৭
৪২৫.৭৩
১৮৬৫.২৫

কারবার থেকে ম�োট আয় (নেট)	
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে নেট মুনাফা/(ক্ষতি)
[কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ
দফাসমূহের আগে]	
৩৪৩.২১
(৬৭২.০৯)	
১৮.১২
(৩৭৩.১২)
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পূর্ব নেট মুনাফা/
(ক্ষতি) [ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ
দফাসমূহের পরে]	
৩৪৩.২১
৬৭২.০৯	
১৮.১২
(৩৭৩.১২)
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পরবর্তী নেট
মুনাফা/(ক্ষতি) [কর, ব্যতিক্রমী এবং/
২৮৩.৫৩
৫৯৭.১৩	
৭.৫৮
(৩৪২.১৩)
বা বিশেষ দফাসমূহের পরে]	
সংখ্যালঘু সুদ	
—
—
—
—
অ্যাস�োসিয়েটদের মুনাফা/
(ক্ষতি)–র শেয়ার
০.৭৭
৪.৭৪
১৪.৬৪
৫৬.৫১
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে ম�োট ব�োধগম্য আয়
[সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পরবর্তী মুনাফা/
(ক্ষতি)এবং অন্যান্য ব�োধগম্য আয়
২৮৫.৮৫
(৫৯৪.০২)	
১৯.৫১
(৩০৬.৯৪)
(কর–পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত করে]	
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন
৭৯৮.৪৪
৭৯৮.৪৪
৭৯৮.৪৪
৭৯৮.৪৪
সংরক্ষণ (ইন্ড–এএস অনুযায়ী
—
—
—
৩০৪৩.৩৭
পুনর্মূল্যায়িত সংরক্ষণ বাদ দিয়ে)	
শেয়ার–পিছু আয় ₹১০/– মূল্যের
৩.৫৬
(৭.৪২)
০.২৮
(৩.৫৮)
(ক) বুনিয়াদি (₹)
(খ) মিশ্রিত (₹)	
৩.৫৬
(৭.৪২)
০.২৮
(৩.৫৮)
দ্রষ্টব্য:
১.একক আর্থিক ফলাফলের তথ্যাবলি:	
(লাখ টাকার অঙ্কে)
বিবরণ
৩০.০৬.২০২০ ৩১.০৩.২০২০ ৩০.০৬.২০১৯ ৩১.০৩.২০২০
তারিখে সমাপ্ত তারিখে সমাপ্ত	 তারিখে সমাপ্ত	 অনুযায়ী তারিখ
ত্রৈমাসিক
ত্রৈমাসিক
ত্রৈমাসিক	প্রতি বর্ষের অর্থাঙ্ক
অপরীক্ষিত
পরীক্ষিত
পরীক্ষিত
পরীক্ষিত
১. টার্নওভার
৪৩৮.২৭
৪৮৭.৬৪
৪২৩.৬২
১৮৫৫.৪৫
২. করের আগে মুনাফা/(ক্ষতি)
৩৩৮.৮০
(৬৭৪.০৭)	
১৪.৬৫
(৩৮৮.২৯)	
৩. করের পর মুনাফা/ক্ষতি	
২৮০.০৯
(৫৯৮.৯৫)	
৫.৮৩
(৩৫৪.৮৫)
২.	 এই সকল ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের পুর�ো বয়ান স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.bseindia.
com)–এর পাশাপাশি এই ক�োম্পানির ওয়েবসাইটেও (www.sumedhafiscal.com) উপলব্ধ রয়েছে।
৩. উপরিউক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যাল�োচিত এবং পরিচালন পর্ষদের ০৭ আগস্ট ২০২০ তারিখের
সভায় গৃহীত।
৪.	 এই ক�োম্পানি বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা বিজ্ঞাপিত তফসিল ৩ ডিভিশন ২ অনুযায়ী ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং
স্ট্যান্ডার্ডস (‘ইন্ড–এএস’)গ্রহণ করেছে। সেইমত�ো ইন্ড–এএস এবং ভারতে সচরাচর অনুসৃত অন্যান্য
অ্যাকাউন্টিং নীতিসমূহ অনুযায়ী ৩০ জুন, ২০২০ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্থবর্ষের আর্থিক
ফলাফল (একক)তৈরি করা হয়েছে এবং ৩১ মার্চ, ২০২০–তে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের তু লনামূলক আর্থিক
ফলাফলগুলিও ইন্ড–এএস অনুসারে তৈরি।
৫.	বর্তমান মেয়াদের সঙ্গে তু লনায�োগ্য করার লক্ষ্যে আগের মেয়াদের অঙ্কগুলি দরকার মত�ো
পুনঃশ্রেণিবদ্ধ/পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে।
	ব�োর্ড অফ ডিরেক্টরগণের জন্যে ও তরফে
	বিজয় মুরমুরিয়া
স্থান: কলকাতা	ডিরেক্টর
তারিখ: ০৭ আগস্ট, ২০২০	ডিআইএন: ০০২১৬৫৩৪

রেজিস্টার্ড অফিস:৭, কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০ ০০১
অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস:১–১০–১৭৭, ৪র্থ তল, বরুণ টাওয়ারস, বেগমপেট, হায়দরাবাদ–৫০০ ০১৬
CIN: L01400WB2000PLC091286

ওয়েবসাইট:www.jkagri.com;ই–মেল:info@jkagri.com
ফ�োন:০৪০–৬৬৩১ ৬৮৫৮;ফ্যাক্স:০৪০–২৭৭৬ ৪৯৪৩

৩০ জুন, ২০২০ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকে অপরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার
বিবরণ

সমাপ্ত ত্রৈমাসিক
(অপরীক্ষিত)
৩০.০৬.২০২০ ৩০.০৬.২০১৯
১২,৫১৯.২৩ ১১,২৩৭.৫০
৩,৩৪৫.২৪
২,৩৬২.০৬

(লাখ টাকার অঙ্কে)
সমাপ্ত বছর
(পরীক্ষিত)
৩১.০৩.২০২০
১৮,০৫১.৬৪
(৩৭৯.৮৪)

কারবার থেকে ম�োট আয় (নেট)
কর, অবচয় এবং কর বিবেচনার আগে মুনাফা (পিবিআইডিটি)
সাধারণ কারবারের ওপর কর এবং ব্যতিক্রমী দফাসমূহ বিবেচনার
আগে নেট মুনাফা/(ক্ষতি)
৩,০৭৭.৬০
২,০১৬.১৬
(১,৬৩৩.৫২)
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পূর্ব নেট (ক্ষতি)/মুনাফা
[ব্যতিক্রমী দফাসমূহ বিবেচনার পরে]
২,৬৯১.৯৯
২,০১৬.১৬
(১,৬৩৩.৫২)
সাধারণ কারবারের ওপর কর এবং ব্যতিক্রমী দফাসমূহ বিবেচনার
পরে নেট মুনাফা/(ক্ষতি)
১,৯২০.৬৯
১,৪৬৬.৩০
(১,০৭৫.৮৭)
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে ম�োট ব�োধগম্য আয়
[সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পরবর্তী মুনাফা/(ক্ষতি) এবং কর–পরবর্তী
অন্যান্য ব�োধগম্য আয় অন্তর্ভুক্ত করে]
১,৯১৬.৪৪
১,৪৬২.৪৫
(১,০৪৬.৯৪)
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ₹১০/–)
৪১৫.৩৯
৩৬০.৩৯
৪১৫.৩৯
প্রতিটি শেয়ার পিছু আয় (প্রতিটি ₹১০/–)
– বুনিয়াদি এবং মিশ্রিত (₹)
৪৬.২৪
৪০.৬৯
(২৯.৫১)
দ্রষ্টব্য:
১.	উপরিলিখিত বিবৃতিটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)রেগুলেশনস, ২০১৫–এর
রেগুলেশন ৩৩ ম�োতাবেক স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ খতিয়ানের সংক্ষিপ্তসার।
ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের পুর�ো বয়ান ক�োম্পানির ওয়েবসাইট (www.jkagri.com) সহ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের
ওয়েবসাইটেও (www.bseindia.com) দেওয়া আছে।
২.	ক�োম্পানির ব্যবসা মরশুমি প্রকৃ তির, সেই কারণে চলতি ত্রৈমাসিকের ফলাফলগুলি পুর�ো বছরের পারফরমেন্সের
প্রতিনিধিত্বকারী নয়।
৩.	এখানে ব্যতিক্রমী দফাসমূহ বলতে বন্ধ করে দেওয়া ভ্যারাইটিগুলির জন্য ইনভেন্টরি সংস্থানকে ব�োঝান�ো হচ্ছে।
৪.	সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিকে ক�োম্পানির ব্যবসা ও লেনদেনের ওপর ক�োভিড–১৯ এর ক�োনও উপাদানগত প্রভাব পড়েনি।
অবশ্য, পরিস্থিতি এখনও প্রতিনিয়ত বদলান�োর কারণে চূ ড়ান্ত প্রভাব এই আর্থিক ফলাফলগুলি অনুম�োদনের তারিখে করা
অনুমান অপেক্ষা ভিন্ন হতে পারে।

জে কে এগ্রি জেনেটিক্স লিমিটেড–এর পক্ষে
স্থান:নয়া দিল্লি	বিক্রমপতি সিংহানিয়া
তারিখ:৭ আগস্ট, ২০২০
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

শেয়ারধারকদের অবগতির জন্য:–

সরকারের গ্রিন ইনিশিয়েটিভ–এর অংশ হিসেবে বার্ষিক রিপ�োর্ট ইত্যাদির মত�ো নথিগুলি ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রাপ্তির
জন্য নিজেদের ই–মেল আইডি এই ক�োম্পানিতে নিবন্ধীকৃত করিয়ে নিতে শেয়ারধারকদের প্রতি অনুর�োধ জানান�ো হচ্ছে।

