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Thegovernmenthas announced itwill
takeupon itself theburdenof ‘interest
on interest’ incurredbyborrowers dur-
ing themoratoriumperiod. Loans of
up to ~2 crorewill be eligible.

Suppose youhada loanof ~1 lakhat
the start of themoratoriumperiod. The
interest rate is 10per cent and repay-
mentperiod is 5 years. YourEMI is
~2,027, ofwhich ~1,361 is theprincipal
component and ~667 the interest.

“Whenyouavail of amoratorium,
youdon’t repay the
principal compo-
nent of theEMI, so
the loanoutstand-
ing remains the
same.Andyoualso
don’t pay the inter-
est component, so
that gets added to
theoutstanding,”
saysAdityaMishra,
founder andCEOof

SwitchMe, adigital home loanbroker.
In this example, the outstanding at

the endof the firstmonthof themora-
toriumwill be ~1,00,667. In the second
month, theEMIwill be calculatednot
on ~1 lakhbut on ~1,00,667.Again, the
principalwill not be repaid. The inter-
est component in the secondmonth
will behigher than ~667. This process
will repeat for the rest of theperiod.

Anotherway to see this is that your
loanwill have simple andcompound
interest. Thedifference—what ‘inter-
est on interest’ amounts to— iswhat
the governmentwill pay.

Since simple interest keeps accu-
mulating, your outstanding at the end
of themoratoriumwill behigher than
at the start. “Remember that the inter-

est itself is not beingwaived.Only the
interest on interest is beingwaived.
And the interest component is the
bigger burden,” saysMishra.

Donot do anything for thepresent.
Once the SupremeCourt pronounces
its decision, the governmentwill, in all
likelihood, provide further details of
the relief. Youwill thenhave to seehow
yourbankoperationalises all of this.
Borrowerswhowish to restructure
their loans shouldbe careful.

“Read the fineprint of the restruc-
tured loanagreement because each
bankwill have its ownpolicy.Watch
out for anyhiddencharges,” saysRaj
Khosla, founder andmanagingdirec-
tor ofMyMoneyMantra.

Thebestway toneutralise the
higher interest burden to arise because
of themoratoriumwill be topre-pay
the loan. “Use thebounce-back
method, that is, aim topre-payup to
120per cent ofEMIs youhaddeferred
within 12months fromSeptember
2020. If youhaddeferred fiveEMIs,
pre-pay sixEMIs over andaboveyour
regularEMIs. Thiswill erase thebur-
denof the additional interest youwill
otherwisehave topay,” saysAdhil
Shetty, CEO,BankBazaar.

‘Interest on interest’
is the lesser burden
Simpleinterestaccumulatedduringmoratorium
remainsthebiggerconcernforborrowers

YOUR
MONEY

UJJVAL JAUHARI
NewDelhi, 5 October

SharesofAurobindoPharma,which
had corrected by more than 20 per
cent after hitting a fresh 52-week

high in August, have rebounded over 12
per cent in the last 10 days. The com-
pany, which has seen a strong growth
trajectory, however, posted a sequential
decline in revenue and net profit in the
June quarter (Q1) principally because of
Covid-19 disruption, thereby affecting
Street sentiment. DuringQ1, injectables
and OTC (over the counter) sales in the
UShad remained soft, affected by lower
hospital procedures amid thepandemic,
while those inEuropeand the rest of the
world (after channel stocking in thepre-
vious quarter), too, had been lower.

The trend, though, is to go into
reverse and injectables and OTC sales
have been improving gradually since
July, say analysts. Those atElaraCapital
expect the generics injectables business
to normalise in the next one-two
quarters. Recovery in sales of injec-
tables in the US will be a key catalyst,
said analysts atHSBC.And, this is a key
reason for the recent improvement in
sentiment.

The growth drivers for the US busi-
ness otherwise remain intact. The oral
solids business is doing well and it was
this segment’s growth that in Q1 had
compensated for the sequential decline
in injectables sales. Thegrowthmomen-
tum in oral solids is expected to con-
tinue. New product approvals and the

launch scenario remain strong. While
Aurobindo had received approval for 10
product launches (six, including an
injectable, launched) in Q1, the run rate
is to pick up and about 50 product
launches are expected in the US during
FY21. Increased launches in the high-
margin injectables business should
improve the product mix.

Channel checks by analysts suggest
slight improvement in realisations in
the US due to shortages of drugs and
this should benefit Aurobindo.Analysts
at Motilal Oswal Securities (MOSL)
expect Aurobindo to deliver 10 per cent
annual growth in US earnings from
2019-20 to 2021-22.

Thecompany,whichhasadiversified
mix (oral solids/injectable/dietary sup-
plements/OTC) and a strong pipeline of
products pending approval (about 166),
is working on differentiated complex
and specialty products. There is a range

of margin-accretive products in oncol-
ogy, injectables, respiratory inhalers,
biosimilars, vaccines, topical products,
andpatches in thepipeline.While it has
filed foroneMeteredDose Inhaler (MDI)
and onenasal spray, it is expected to file
its first transdermal with the US Food
and Drug Administration in FY21.

While the US contributes slightly
more than half its revenue, Europe
remains the next key geography, con-
tributing almost a fourth of it in Q1,
despite softness. The higher stocking in
the March quarter affected Q1 sales, but
the growth trajectory is expected to
remain strong in subsequent quarters.

Aurobindo has turned acquired
entities in Europe around, and grown
earnings by transferring product man-
ufacturing to India and this process
shouldcontinue.AnalystsatElaraCapital
expect consolidated margins to improve
by 100 bps during the period from FY20

to FY23, to 22 per cent for Europe.
The company’s debt profile is

improving with better cash flows and
working capitalmanagement.Net debt,
which had reduced from ~5,008 crore
in FY19 to ~2,718 crore by end of FY20,
has come down to ~1,448 crore at the
end the June quarter (net debt/equity
ratio of 0.08:1.0). Analysts expect
Aurobindo to achieve net debt-free
status in one-two years.

Overall, the correction has offered a
good opportunity to investors to accu-
mulate stocks. Analysts at HSBC, after
theQ1performance,hadsaidAurobindo
can sustain US growth despite a high
base on a large product portfolio with
the cost advantage of highly integrated
manufacturing. The outlook remains
steady for other segmentsdespite short-
term volatility. The target prices of
HSBC, MOSL, and Elara go up to ~1,030
for the stock, trading at ~843.40.
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Aurobindo to get health boost
on rising OTC, injectables sales

TOP 10MFS RECORD DOUBLE-DIGIT GROWTH IN THE SCHEME OF THINGS
Top15playerssawanaverage15%growthinAUMduringSeptemberquarter

Source: Amfi; Note: Only top 15 fund houses considered

FUND HOUSES THAT SAW HIGHEST
GROWTH IN ABSOLUTE AAUM ~trn

September June Change(%)

SBI ICICIPru Kotak Aditya Axis
MF MF MF BirlaMF MF

Mostofthetop10fundhousesposted
double-digitgrowthinassetsduring
theSeptemberquarter.AxisMFposted
thehighestgrowthinpercentage
terms,withassetsup16.4percentat
~1.56trillion, followedbyUTIMF,
whichrose16.1percentto~1.55
trillion.SBIMFcontinuedto
occupytopspotwith
averageassetsunder
management(AAUM)of
~4.22trillionandthe
highestgaininAAUMof
~57,207crore.HDFCMF
(~3.76trillion)andICICI
PrudentialMF(~3.68
trillion) followed.

FranklinwastheonlytopMFtosee
contractioninassets—slipping0.8per
centto~80,007crore—pushingitout
ofthetop10.Keepingasideassetsof
thesixschemesunderthewind-up
move,Franklin’sAAUMwoulddropto
below~55,000crore.EdelweissMFsaw

thehighestpercentagegrowth
amongmid-sizedAMCs,with
AAUMof~37,432crore,up48
percentovertheprevious
quarter.PPFASMFgrew
fastestamongsmaller

AMCs,withAAUM
ofcloseto
~5,064crore.
ASHLEY COUTINHO

FUND HOUSES THAT SAW HIGHEST
GROWTH IN PERCENTAGE AAUM ~trn

September June Change(%)
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MF MF MF MF MF

4.
22

3.
65

3.
69

3.
34

1.
92

1.
68

2.
39

2.
15

1.
56

1.
34

15.7 10.5 14.6 11.2 16.4 48.0 22.7 17.1 16.4 16.1

TAKING STOCK
(~crore) FY20 FY21E FY22E

Revenues 23,099 25,120 27,143

Ebitda 4,864 5,226 5,603

Ebitdamargin(%) 21.1 20.8 20.6

Profitbeforetax 3,758 4,259 4,651

EPS(~/share) 48.5 53.4 60.0

E: estimates; Ebitda: earnings before interest, tax,
depreciation, and amortisation
Source: HSBC Research

ON REVIVAL PATH

HOWMUCH YOU STAND TO GAIN
Governmentwillpaythedifferencebetweencompoundandsimpleinterest

Principalat Compound Simple Differencebetween
thebeginningof intereston intereston compoundand

Loantype moratorium(~) principal (~) principal (~) simpleinterest (~)

Home 49,00,488 1,99,316 1,96,019 3,297

Car 8,71,925 44,514 43,596 917

Personal 3,98,106 26,587 25,877 710

Assumptions: i) Home loan: Amount ~50 lakh, tenor 20 years, interest rate 8.5 per cent. After paying 12 EMIs,
interest rate comes down to 8 per cent; ii) Car loan: Amount ~10 lakh, tenor 6 years, interest rate 10 per cent;
iii) Personal loan: Amount ~5 lakh, tenor 4 years, and interest rate 13 per cent; iv) On all these loans, the first 12
EMIs have been paid on time, and EMIs 13-18were deferred during themoratorium

POSSESSION NOTICE
(For Immovable Properties)

[RULE-8(1)]

Whereas,
The Undersigned being the Authorized Officer of STATE BANK OF INDIA, STRESSED ASSETS RECOVERY
BRANCH, KOLKATA, “Kankaria Centre”, 2/1, Russell Street, 3rd Floor, Kolkata-700071, under the Securitization
and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security interest Act, 2002 and in exercise of power
conferred under Section, 13(12) read with Rule-3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand
notice dated 14.08.2019 calling upon the borrower Shri Sunil Kumar Dutta, S/o Late Mathura Dutta, 100/17,
Bhgawati Colony, South DumdumMunicipality, Motijheel, North 24 Parganas, Kolkata and 124/A, Ramkrishna
Pally, Mouza Abdalpur, under Madhyamgram Municipality, P.S. - Madhyamgram, Dist- North 24 Parganas,
Kolkata-700155 to repay the amountmentioned in the notice beingRs. 15,32,724.29 (Rupees fifteen lakhs thirty two
thousands seven hundred twenty four and paisa twenty nine only) as on 04.11.2019 plus further interest and
incidental expenses, costs, etcwithin sixty(60) days from the date of receipt of the said notice.
The borrower/guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/guarantor in particular
and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise
of powers conferred on himunderSection, 13(4) of the said Act readwithRule 8 of the saidRules on 03/10/2020.
The borrower/guarantor 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 for an amount of Rs. 15,32,724.29
(Rupees fifteen lakhs thirty two thousands seven hundred twenty four and paisa twenty nine only) as on
04.11.2019 plus further interest, costs and charges.

STRESSED ASSETS RECOVERY BRANCH, KOLKATA
rd

2/1, Russel Street, Kankaria Centre, 3 Floor, Kolkata - 700071.
Ph. : (033) 40015171/40060065, E-mail ID : sbi.05171@sbi.co.in

Date : 03.10.2020, Place : Kolkata Authorised officer, State Bank of India

NB : The possession notices have already been sent to the borrowers by speed post. In case, the borrowers have not
received the same, then this noticemay be treated as a substitutedmodeof service.

All that piece and parcel of the land measuring more or less 01 Cottah 08 Chittakhs, lying and situated at Mouza-
Abdalpur, J.L. No. - 53, under Khatian No.- 817, R.S. - Dag No. 297,
Madhyamgram Municipality, Word No. 11, P.O. -

On the north: By Land of DagNo.296,On the south: By Land
ofDagNo.298,On the east: By Land ofDipali Biswas,On thewest: ByRest land ofDagNo.297.
Title Deed No.: I - 10088 of 1987. name of Smt Smriti Kana Dutta,
W/oShri Sunil KumarDutta.

Holding No. 124/A, Ramkrishna Pally, under
Abdalpur, P.S.- Madhyamgram. Dist.- North 24 Parganas, Kolkata-

700155 and butted and bounded in the followingmanner :-

Property as per the Title Deed stands in the

Description of immovable property
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অভিভিৎ বসাক

ওঁরা দুর্াপুজ�ার নেপথ্যশিল্পী। কলকাতায় মণ্ডপ ততশরর 
পর বাশি শিজর আইজ�াজলিজে থাকা এিাজত উজ্্যার শেল 
নিারাম ির দুজর্াৎ�ব। ওঁজ্র নকাশিড পরপীক্া কশরজয়ই 
বাশি পাঠাজো হজব। 

নেপথ্যশিল্পীজ্র মজ্্য রজয়জেে মণ্ডপশেম্াতা, নডকজরটা�্, 
শবদু্যৎকমমী, শিল্পীজ্র �হজ�ারপীরা। শ্েরাত পশরশ্রম কজর 
িুটিজয় নতাজলে শিল্পীর িাবো। দূর–দূরাজতের ন�লা নথজক 
নপজটর টাজে কলকাতায় আ�জত হয় প্রশত বের। এই �ময় 
শেমমীয়মাণ পুজ�ামণ্ডপ চত্বর হজয় ওজঠ তাঁজ্র ঘরবাশি। অজেজক 
ন�খাজেই রান্া কজরে। দুই ২৪ পররো, হুরশল, পূব্ নমশ্েপীপুর 
নথজক তাঁরা আজ�ে দুরা্পুজ�ার আজর। নলজর পজিে মণ্ডপ 
ততশর–�হ বাশক কাজ�। বাঁি নপাঁতা, কাপি লারাজো, আজলা 
ব�াজো— কাজ�র নিষ নেই। ্ পীজর ্ পীজর রজি ওজঠ মণ্ডপ। 
ন�ই কা� নিজষ তাঁরা �াজত শেশচিজতে বাশি শিরজত পাজরে, 
ন�ই উজ্্যার শেজয়জে নিারাম ির দুজর্াৎ�ব। নকাশিড 
পরপীক্ার পর শচশকৎ�জকর শরজপাট ্শেজয় খুশি মজে বাশির 
শ্জক রওো হজত পারজবে তাঁরা। শিজর শরজয় প্রশতজবিপীজ্র 
প্রজনের মুজখ পিজত হজব ো। নহাম আইজ�াজলেিজে থাকার 

িয় থাকজব ো। পুজ�ার আেন্দ মাটি হজব ো। বাশকজ্র মজতা 
তাঁরা উৎ�জব মাতজবে। আর পাঁচ�জের মজতা বাশির কা�ও 
করজত পারজবে নখালা মজে। নকােও ঝশকি �ামলাজত হজব ো।

�া্ারণত তাঁরা একা্িপী বা শবিতপীয়ার শ্ে শিজর �াে। 
নিারাম ঠিক কজরজে তার শ্ে দু’ নয়ক আজর ন�জর নিলা হজব 
নকাশিড পরপীক্া। �হজ�াশরতায় রজয়জে কলকাতা পুর�িা। 
ইশতমজ্্য কলকাতা পুর�িা ওয়াজড ্ওয়াজড্ স্ােপীয় বাশ�ন্দাজ্র 
�ে্য নকাশিড পরপীক্া শুরু কজরজে। িজল এই প্রশরিয়া আরও 
�হজ� ন�জর নিলা �াজব। কলকাতার পািাপাশি শব্ােেরজরও 
নেপথ্যশিল্পীজ্র নকাশিড পরপীক্া করাজো হজব। রাজ�্যর 
মন্তপী, কলকাতা পুর�িার প্রিা�কমণ্ডলপীর প্র্াে শিরহা্ 
হাশকম এই কাজ� �হজ�াশরতা করজেে। এই কম্�ূশচজত উত্তর 
কলকাতার ্াশয়জত্ব রজয়জেে পুর প্রিা�কমণ্ডলপীর অে্যতম 
�্�্য অতপীে নঘাষ, ্শক্ণ কলকাতায় পুর প্রিা�কমণ্ডলপীর 
অে্যতম �্�্য ন্বাশি� কুমার, শব্ােেরর এলাকায় ্ াশয়জত্ব 
রাজ�্যর মন্তপী �ুশ�ত ব�ু।

নিারাজম েশথিুক্ত রজয়জে প্রায় চারজিা ক্াব। দুর্াপুজ�ার 
�ময় শবশিন্ ন�লা নথজক হা�ার শতজেক নেপথ্যশিল্পী আজ�ে। 
রশববার নিারাম ির দুজর্াৎ�জবর �া্ারণ �ম্া্ক িাশ্বত 
ব�ু �াোে, কলকাতা পুর�িা এই কাজ� �াহা�্য করজে।   

ককাভিড ভরক�ার্ট ভিকে 
ভিভচিকতে ভিরকবি ওঁরা

হভরকেব�ুকর ৪১ �ল্লীর �ুকিাে মণ্ড�সজ্ার কাি চলকে কিারকেকম। েভব: ভবিে কসিগুপ্ত

আিকাকলর প্রভতকবেি

কজরাো নরারপীর শচশকৎ�ায় নির অশতশরক্ত শবজলর অশিজ�ার �মা পিল পশচিমবঙ্গ স্াস্্য 
শেয়ন্তক কশমিজে। �ব শ্ক খশতজয় ন্জখ কলকাতার শতে নব�রকাশর হা�পাতালজক 
শবজলর ওপর োি ন্ওয়ার শেজ্ি্ শ্জয়জেে স্াস্্য কশমিজের নচয়ারম্যাে কলকাতা 
হাইজকাজট্র অব�রপ্রাপ্ত শবচারপশত অ�পীমকুমার ব্যাোশ�।্ ন�ামবার শুোশে নিজষ 
�াংবাশ্ক তবঠজক নচয়ারম্যাে বজলে, ‘দ্রুত রশতজত কশমিজে মামলার শেষ্পশত্ত হজছে। ’   

উডল্যান্ড� হা�পাতাজল কজল� শ্রিজটর নরাপাল মশলিক নলজের বাশ�ন্দা ৬৯ বেজরর 
�ুব্রত ব�ু মশলিক ১১ নম িশত ্হে। ইউশরোশর ট্্যাক্ট ইেজিকিে শেজয়। তারঁ প্রজটেট 
ক্যান্াজরর শচশকৎ�া আজর নথজকই এখাজে চলশেল। িশত্র পর নকাশিড নটজটের শরজপাট্ 
ো পাওয়া প�্তে আইজ�াজলিজে রাখা হয়। অশিজ�ার, পরশ্ে নকাশিজডর শরজপাট্ 
পশ�টিি এজল হা�পাতাল বজল এখাজে শচশকৎ�া হজব ো। শতে ঘণ্ার মজ্্য অে্যত্র 
ন�জত বলা হয়।  কশমিজের নচয়ারম্যাে অ�পীমবাবু �াশেজয়জেে, ‘ ২৮ ঘণ্া নরারপী িশত্ 
শেজলে। শবল হয় ৯২ হা�ার টাকা। অশতশরক্ত শবজলর অশিজ�ার নপজয় আমরা ন্শখ 
৩৬ হা�ার শু্ ুল্যাবজরটশর চা�,্ ২২ হা�ার টাকা নবড িািা, ১৫ হা�ার টাকার 
ওষু্– �হ আরও অজেক নক্জত্রই নবশি শবল ্ রা হজয়জে। নমাট শবজলর মজ্্য ৫০ হা�ার 
টাকা নরারপীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউজটে এক �প্তাজহর মজ্্য নিরত ন্ওয়ার শেজ্ি্ শ্জয়শে।’ 

রুশব ন�োজরল হা�পাতাজল মজহিতলার রামচন্দ্রপুজরর বাশ�ন্দা স্পে িরূ ( ৬০)  
নকাশিড আরিাতে হজয় িশত ্হে ২৬ আরটে। ৪ ন�জটেম্বর েটুির পরশ্ে নরারপীর মতুৃ্যর 
হয়। নমাট শবল হয় ৮ লক্ ৮৭ হা�ার টাকা। পশরবাজরর অশিজ�ার, ঠিকমজতা শচশকৎ�া 
হয়শে, অশতশরক্ত শবল করা হজয়জে। শুোশেজত হা�পাতাল  শচশকৎ�ার রাশিলশতর 
অশিজ�ার অস্পীকার কজর।  তাজ্র ্ াশব, োি শ্জয় ৮ লক্ ৫৩ হা�ার টাকা শেজয়জেে। 
পশরবাজরর পাল্া ্াশব, তারঁা পুজরা শবল শমটিজয়জেে।  অ�পীমবাব ুবজলে, ‘ ল্যাবজরটশর 
চা�,্ আইশ�ইউ নবড িািা– �হ অজেক নক্জত্রই নবশি চা� ্করা হজয়জে।  দু’ পজক্র 
বক্তব্য শুজে আমরা আরও ১ লক্ টাকা হা�পাতালজক োি শ্জত বজলশে। পুজরা শবল 
পশরবার শ্জয় থাকজল বাশক টাকা হা�পাতালজক নিরত শ্জত বলা হজয়জে।’   

ঢাকুশরয়া আমশর হা�পাতাজল �জতোষপুর �াজি ্পাজকর্ বাশ�ন্দা ৬৭ বেজরর পাশপয়া 
ব� ু১৪ �ুে নথজক ১০৫ শ্ে িশত ্শেজলে। শ্বা�কষ্ট, শকডশে নিশলওর– �হ একাশ্ক 
�ম�্যা শেল। িশত ্থাকাকালপীে দু’ বার নকাশিড পশ�টিি হয়। নমাট শবল হয় ৩১ লক্ 
টাকা। নরারপীর নেজল ও পুত্রব্ ূ শিকাজরা নথজক অেলাইজে শুোশেজত ন�ার ন্ে। 
কশমিজের নচয়ারম্যাে �াশেজয়জেে, ‘ হা�পাতাল শবজলর ২৫ লক্ টাকা শবমা �ংস্ার নথজক 
নপজয়জে। বাশক ৬ লক্ টাকার মজ্্য ৪ লক্ টাকা আজরই োি শ্জয়জে হা�পাতাল। শু্ু 
৫৮ হা�ার ও ৫০ হা�ার টাকার দু জটা নপাটে নডজটড নচক �মা রজয়জে হা�পাতাজলর 
কাজে,ওই দুজটা নচক �মা ো করজত বলা হজয়জে। নরারপী অে্য হা�পাতাজল এখেও 
শচশকৎ�া্পীে।’ এশ্ে আরও শকেু অশিজ�ার রা�্য নমশডক্যাল কাউশন্জল পাঠিজয়জে 
এবং কজয়কটি মামলার শেষ্পশত্ত কজর স্াস্্য কশমিে।

বািশত শবল, ৩
হা�পাতালজক
োি শ্জত হজব

আিকাকলর প্রভতকবেি

রাজ�্য কজরাোয় �ুস্তার হার ৮৭. ৯৫ 
িতাংি। রত ২৪ ঘণ্ায় েতুে কজর কজরাোয় 
আরিাতে হজয়জেে ৩ হা�ার ৩৪৮ �ে। 
নমাট আরিাজতের �ংখ্যা ২ লক্ ৭৩ হা�ার 
৬৭৯ �ে। �শরিয় আরিাজতের �ংখ্যা ২৭ 
হা�ার ৭১৭ �ে। ন�ামবার স্াস্্য ্ প্তজরর 
বুজলটিজে �াোজো হয়, এশ্ে কজরাো নথজক 
েতুে কজর �ুস্ হজয়জেে ৩ হা�ার ৯ �ে। 
নমাট �ুস্ হওয়ার �ংখ্যা ২ লক্ ৪০ হা�ার 
৭০৭ �ে। এশ্ে ৫১ �জের মতুৃ্য হজয়জে। 
রাজ�্য মজৃতর �ংখ্যা নবজি ্ ািঁাল ৫ হা�ার 
২৫৫ �ে।  কলকাতা, উত্তর ২৪ পররো, 
হাওিা, হুরশল– �হ একাশ্ক ন�লাজত 
বািজে কজরাোর �ংরিমণ।

রাজ�্য মতুৃ্যহার কমাজত বারবার 
শেজ্শ্িকা �াশর কজর নকাশিড হা�পাতাল 
কত্ৃপক্ ও ন�ি নহামগুশলজকও �তক ্
করজে স্াস্্য ্প্তর। মদৃু উপ�র ্ থাকা 
নকাশিড পশ�টিি নরারপীজ্র অশত অবি্যই 
বাশিজত বা ন�ি নহাজম থাকার পরামি ্
এশ্েও শ্জয়জে স্াস্্য ্ প্তর। �াজঁ্র বাশিজত 
একাতেই পথৃক নকােও ব্যবস্া নেই শকংবা 
�ত্ন নেওয়ার মজতা আলা্া নলাক রাখার 
�ামথ্্য নেই তারঁা ন�ি নহাজম থাকজবে। 
ন�খাজে নরারপীজ্র নথজক িারপীশরক �মস্ত 
তথ্য ও নকা–মশবশ্ডটি থাকজল তা ন�জে 
শেজত হজব। শচশকৎ�ক ও ো� ্শেয়শমত 
রাউন্ড ন্ওয়ার পর শ্জে অতেত শতেবার 
প্রজয়া�েপীয় তথ্য েশথিুক্ত করজত হজব। 
অশসিজ�জের মাত্রা, রক্তচাপ, আছেন্িাব 
রজয়জে শকো, শ্বা� শেজত �ম�্যা হজছে শকো, 
্ম নেওয়ার িব্দ, ৬ শমশেট টাো নরারপী 
হাটঁজত পারজেে শকো প্রিৃশত শবষয় িাল 
কজর প�্জবক্জণর শেজ্ি্ শ্জয়জে স্াস্্য 
্প্তজরর ট্রিটজমটে নপ্রাজটাকল মশেটশরং 
টিজমর �্�্যরা। িরপীজর শিটাশমে শ�, 
শড, শ�জঙ্কর মাত্রা শেয়ন্তণ করার পািাপাশি 
শকেু অ্যাশটেিাইরাল ওষু্  ন্ওয়ার পরামি্ 
শ্জয়জে স্াস্্য ্ প্তর। ন�ি নহাজম নরারপীর 
নকােও উপ�র্ বািজল তাজঁক হা�পাতাজল 
িশতর্ ব্যবস্া করজত হজব।

সসু্থতার হার
৮৮ শতাংশ

এতদ্দারা এই নোটি� �াশর করা হজছে ন�, শেম্নশলশখত নক্জত্রর ঋণগ্রহপীতা এই ব্যাঙ্ক নথজক তাজঁ্র তরজি নেওয়া ঋণ/ �ুশব্াবশল বাব্ প্রজ্য় আ�ল 
ও �ু্ পশরজিাজ্ নখলাশপ হজয়জেে এবং এই কারজণ তাঁজ্র ঋণগুশল অেুৎপা্ক পশর�ম্্ ( এেশপএ)  শহজ�জব নশ্রশণবদ্ধ হজয়জে। শ�শকউশরটাইজ�িে 
অ্যান্ড শরকে্রিাকিে অি শিোশন্য়াল অ্যাজ�ট� অ্যান্ড এেজিা�্জমটে অি শ�শকউশরটি ইটোজরটে অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩( ২)  ্ারা্পীজে তাজঁ্র �ব্জিষ 
জ্াত ঠিকাোয় নোটি�গুশল পাঠাজো হজলও ন�গুশল অশবশলকৃত অবস্ায় নিরত এজ�জে এবং এই কারজণ এই প্রকাি্য নোটিজ�র মা্্যজম �ংশলিষ্ট 
ঋণগ্রহপীতারণ ও �াশমে্াররণজক অবরত করাজো হজছে।

ঋণগ্রহলীতা/   িাভমিোকরর
িাম ও ঠিকািা

সম্পভতির ভববরণ/  োভিলক�াগ্য িাভমি�ুক্ত 
�ভরসম্পকের অবস্থাি

কিাটিকসর তাভরি

এিভ�এর তাভরি
অিাোেলী অর্টাঙ্ক

ঋণগ্রহলীতা:  শ্রী কেবু �ণ্ডা,
শপতা– অেতে পণ্ডা, গ্রাম– আঠিলারশি, ওয়াড ্
েং ১৫, নপাঃঅঃ ও থাো– কাঁশথ, ন�লা– পূব ্
নমশ্েপীপুর, শপে–৭২১ ৪০১, পঃবঃ। বত্মাে 
শেবা�:  গ্রাম– কেকপুর, ওয়াড্ েং ১৯, নপাঃঅঃ ও 
থাো– কাঁশথ, শপে–৭২১ ৪০১। 
িাভমিোর:  শ্রী কেবব্রত োস,
শপতা– শ্রী পপী�ূষ কাশতে ্া�, গ্রাম– করকুশল, 
ওয়াড্ েং ১, নপাঃঅঃ ও থাো– কাঁশথ, ন�লা– পূব্ 
নমশ্েপীপুর, শপে–৭২১ ৪০১।

৩ নডশ�জমল মাজপর �শম ও বাশি, নমৌ�া– 
কেকপুর, থাো– কাঁশথ, ন� এল েং ২৬৬, 
খশতয়াে েং ৬০৪, ্ার েং ২৪১ ও ২৪২, বই 
েং ০১, িশলউম েং ২৩৭, পৃষ্া েং ২৪ নথজক 
২৯, ২০০৪ �াজলর ্শলল েং ৬৮৩৬। 
�ম্শত্তর স্বত্াভিকারলী শ্রী কেবু �ণ্ডা, শপতা– 
অেতে পণ্ডা।
সম্পভতির কচৌহভদি:  উত্তর– প্লট েং ১৪০;  
পূব–্ বরম পাথ;  ্শক্ণ– শমউশেশ�প্যাশলটি 
নরাড;  পশচিম– একই প্লট।

১৩( ২)  কিাটিকসর 
তাভরি:  
২৮. ০৮. ২০২০

এিভ�এর তাভরি:  
১৫. ০৩. ২০১৭

অ্যাকাউন্ট িং:  
৩০৬৬৮৮৭১০১২ 
( এইচভবএল) 
₹ ১,১৮,২৭৩. ০০ ( এক 
লক্ আঠাজরা হা�ার 
দু’ নিা শতয়াত্তর টাকা 
মাত্র) , ১৫. ০৩. ২০১৭ 
অেু�ায়পী এবং এর ওপর 
পরবতমী �ু্, আেুষশঙ্গক 
খরচ ও মা�ুল।

শবজ্শপ্তর শবকল্ পশরজষবা শহজ�জব এই প্জক্পগুশল নেওয়া হজছে। উপশরশলশখত ঋণগ্রহপীতা/  �াশমে্ার ( ন�মে প্রজ�া�্য)    –নক এতদ্দারা আহ্াে �াোজো 
হজছে �াজত তঁারা এই শবজ্শপ্ত প্রকাশিত হওয়ার তাশরখ নথজক ৬০ শ্জের মজ্্য বজকয়া অথ্াঙ্ক আ্ায় ন্ে, ন�মেটা করজত তঁারা ব্যথ্ হজল এই শবজ্শপ্তর 
তাশরখ নথজক ৬০ শ্ে অশতবাশহত হওয়ার পর শ�শকউশরটাইজ�িে অ্যান্ড শরকে্রিাকিে অি শিোশন্য়াল অ্যাজ�ট� অ্যান্ড এেজিা�্জমটে অি শ�শকউশরটি 
ইটোজরটে অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩ ্ারার ( ৪)  েং উপ্ারার �ংস্াে নমাতাজবক পরবতমী প্জক্প গ্রহণ করা হজব। উক্ত অ্যাজক্টর ১৩ েং ্ারার ( ৮)  েং 
উপ্ারার �ংস্াে অেু�ায়পী উপলব্ধ নময়াজ্র মজ্্য এই �াশমে�ুক্ত পশর�ম্্গুশল োিাজোর ব্যবস্া গ্রহজণর �ে্য �ংশলিষ্ট ঋণগ্রহপীতার মজোজ�ার আকষ্ণ 
করা হজছে।
তাভরি:  ০৬. ১০. ২০২০;  স্থাি:  মভহষাকগার অিুকমাভেত অভিসার, কটের ব্যাঙ্ক অি ইভডিো               

মভহষাকগার ব্রাঞ্চ ( ৮২০৬) 
ক�াঃঅঃ– মভহষাকগার, িাো– কাঁভর, কিলা– �ূব্ট কমভেিলী�ুর,

ভ�ি–৭২১ ৪০১, �ভচিমবঙ্গ

সারিাকেভস অ্যা্, ২০০২–এর
১৩( ২)  িারািলীকি কিাটিস

ব্যাকঙ্কর কগ্ররার কলকাতা ভরভিেকি অবশস্ত ব্রাঞ্চ/  অশি�/  এটিএম–এর �ে্য ( ১)  সুরক্া সম্পভক্টত 
সরঞ্াম, ( ২)  অভনিভিব্টা�ক এবং ( ৩)  প্রাক্তি সমরকমমী সশস্ত্র প্রহরলী/  ভিরা�তিা রক্লী �রবরাজহর �ে্য 
ন�ার্য নিন্ডরজ্র নথজক মুখবন্ধ খাজম ইউভিেি ব্যাঙ্ক অি ইভডিো প্রস্তাব আমন্তণ করজে। শবি্ িত্ 
ও শেয়মাবশল �জমত নটন্ডার ডকুজমটেগুশল ব্যাজঙ্কর ওজয়ব�াইট www.unionbankofindia.co.in  
এবং www.eprocure.gov.in –নত  ০৮. ১০. ২০২০ করকক ৩১. ১০. ২০২০ ��্টতে পাওয়া �াজব। 
প্রা�শঙ্গক �হায়ক েশথ�জমত নটন্ডার ওপজর নলখা ঠিকাোয় কড�ুটি কিিাকরল ম্যাকিিার–এর কাজে 
�মা শ্জত হজব। ইউশেয়ে ব্যাঙ্ক অি ইশন্ডয়া নকােও কারণ ো ন্শখজয় ন� নকােও বা �মস্ত আজব্েপত্র 
বাশতজলর অশ্কার বহাল রাজখ। ভরভিওিাল কহড

 ভরভিওিাল অভিস– কগ্ররার কলকাতা
৩, ভমডলরি করা, �াক্ট ভ্রির,

কলকাতা–৭০০ ০৭১। কিাি:  ০৩৩–৪০৬৫ ৮১৪২
ই–কমল:  cb8808sec@unionbankofindia.com 

করডিার কিাটিস
কম্টিাভল/  ব্যবসা/ বাভণি্য/  

হারাকিা/ প্রাভপ্ত  ইত্যাভে ভবজ্া�ি
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা

অভতভরক্ত শব্দ ১৮ রাকা

 ভবক্রকের িি্য 
প্রকাশ্য ভবজ্ভপ্ত

আভম, িাভবি িাসাভি ওরকি িাভবি 
হষ্টেরাই িাসাভি, শপতা– ৺ হষ্্রাই 
�া�াশে, শেবা�– ৪৩, চরিজবশিয়া 
নরাড, উত্তর তবকুণ্ঠ অ্যাপাট্জমটে�, 
৩য় তল, নপাঃ +   থাো–  িবােপীপুর, 
কলকাতা– ৭০০ ০২০, শেম্নবশণ্ত 
শে্জি্ শববৃত স্াবর �ম্শত্তর মাশলক 
এবং ওই �ম্শত্ত শবরিয় করজত ইছেুক 
�ার �ব্শেম্ন মূল্য রাঃ ২,১৫,০০,০০০/ –  
( দুই নকাটি পজেজরা লক্ টাকা মাত্র)  
এবং তা ককারাক মাভহন্দা ব্যাঙ্ক 
ভলভমকরকডর একটি বন্ধকপীকৃত।
উপজরাক্ত শবষজয় এই শবজ্শপ্ত প্রকাশিত 
হওয়ার ৭ ( �াত)  শ্জের মজ্্য ওই 
�ম্শত্ত রিজয় ইছেুক ব্যশক্ত/ ব্যশক্তরণ 
আমার �জঙ্গ ন�ারাজ�ার করজবে 
+ ৯১ ৯০৭৩৩ ৮৩০০৪ েম্বজর। 
সম্পভতির ভিেশ্ট:  স্াবর �ম্শত্তর 
�কল অপশরহা�্ অংি �া ইউশেট েং 
৪০১ এবং ৪০২, ৫ম তল ( ব্লক– ৩)  �া 
অবশস্ত শ�+ ৪ িবজে, শরজ�টে রাজম্টে 
অ্যান্ড অ্যাপাজরল পাক্, ব্লক– ৩, 
অবশস্ত ৬৪/ ১/ ১, �জিার নরাড ( পূব)্ , 
নমৌ�া–  শ�ঁশথ, থাো–  বারা�ত, ন� এল 
েং ১০১, খশতয়াে েং ১৮৮৪, বারা�ত 
পুর�িার ওয়াড্ েং ১, ন�লা–  উত্তর 
২৪ পররো, কলকাতা– ৭০০ ১২৪।
তাভরি:  ০৬. ১০. ২০২০
স্থাি:  কলকাতা 

 িম্ট িং:  আই এি ভস– ২৬
ককন্দলীে সরকার, ভরভিওিাল ভডকর্র, ইটোি্ট 
ভরভিেি, কক�্টাকরর ভবষেক মন্ত্রক, কলকাতা 

সমলীক�
ককাম্পাভিি অ্যা্, ২০১৩–এর ১৩ িং িারার ( ৪)  
িং উ�িারা 

এবং 
ককাম্পাভিি ( ইিকক�্টাকরশি)  রুলস, ২০১৪–এর 
রুল ৩০–এর সাব–রুল ( ৫)– এর  ক্লি ( এ)  এবং 
ভবষেক

এবং
শবষয়:  অলঙ্কার ককমাভডল প্রাইকির ভলভমকরড,
নরশ�টোড্ অশিজ�র ঠিকাো:  ৩০৪ রে্যাল কমভরিা, 
ব্লক ভব– ১২, িব�ল্লী, মািলা, উতির�াড়া, 
হাওড়া– ৭১২২৪৫

. . . .  আকবেিকারলী
এতদ্দারা �ে�া্ারজণর জ্াতাজথ্ �াোজো হজছে ন�, 
২৭. ০১. ২০২০ তাশরজখ অেুশষ্ত উক্ত আজব্েকারপী 
নকাম্াশের শবজিষ �া্ারণ �িায় রৃহপীত একটি 
শবজিষ শ�দ্ধাতে অেু�ায়পী নকাম্াশে� অ্যাক্ট, ২০১৩–
এর ১২ ও ১৩   ্ারা্পীজে ‘ �ভচিমবঙে রাি্য’  নথজক 
‘ েভতিশগড় রাি্য’ নত এই নকাম্াশের  নরশ�টোড্ 
অশি� স্াোতেজরর উজদেজি্য এই নকাম্াশের 
�ঙ্ঘস্ারজকর পশরবত্জের শবষয়টি শেশচিত করার 
�ে্য আজব্েকারপী নকাম্াশের তরজি নকন্দ্রপীয় 
�রকার, শরশ�ওোল শডজরক্টর, ইটোে্ শরশ�য়ে, 
কজপ্াজরট শবষয়ক ্প্তর, কলকাতার কাজে একটি 
আশ�্ নপি করার প্রস্তাব হজয়জে।
এই নকাম্াশের নরশ�টোড্ অশিজ�র প্রস্তাশবত উক্ত 
স্াোতেজর কারও স্াথ্ কু্ণ্ণ হজল বা কু্ণ্ণ হওয়ার 
�ম্াবো আজে বজল মজে করজল শতশে/ তঁারা 
এমশ�এ– ২১ নপাট্াল (www.mca.gov.in) – নত 
ইেজিটের কমজপ্লে িম্ ্াশখল কজর শকংবা এই 
শবজ্শপ্ত �ংবা্পজত্র প্রকাশিত হওয়ার তাশরখ 
নথজক নচাদে  শ্জের মজ্্য শরশ�ওোল শডজরক্টর, 
ইটোে্ শরশ�য়ে, শে�াম প্যাজল�, ২য় এমএ�ও 
শবশ্ডং, চতুথ্ তল, ২৩৪/ ৪, এ ন� শ� নবা� নরাড, 
কলকাতা– ৭০০ ০২০–এর কাজে তাঁর (পুং/  স্তপী)  
স্াজথ্র ্রে ও শবজরাশ্তার কারণ উজলিখ কজর 
শলশখতিাজব �াোে বা নরশ�টোড্ ডাজক পাঠাে 
এবং এর �জঙ্গ একটি হলিোমা বিারা বক্তব্য 
�মশথ্ত হওয়া আবি্যক এবং একটি কশপ অবি্যই 
আজব্েকারপী এই নকাম্াশের নরশ�টোড্ অশিজ�র 
উপজরাক্ত ঠিকাোয় নপি করজত হজব।
 আকবেিকারলী অলঙ্কার ককমাভডল প্রাইকির  
 ভলভমকরড– এর িি্য ও তরকি
 স্বাঃ/ – 
 ( অকশাককুমার আগরওোল) 
 তাভরি:  ০৬. ১০. ২০২০  ভডকর্র
স্থাি:  হাওড়া  DIN: 03172584

�ভরভশষ্ট–IV,  রুল ৮( ১) ,   

েিল ভবজ্ভপ্ত 
( স্থাবর সম্পভতির িি্য)

িওহরলাল কিহরু করাড শািা, ৩৬, িওহরলাল কিহরু করাড, �াক্ট ভ্রির, কলকাতা– ৭০০০৭১

ন�জহতু, ইউককা ব্যাঙ্ক– এর অেুজমাশ্ত অশি�ার শহজ�জব শেম্নস্াক্রকারপী, শ�শকউশরটাইজ�িে 
অ্যান্ড শরকে্রিাকিে অি শিোশন্য়াল অ্যাজ�ট� অ্যান্ড এেজিা�্জমটে অি শ�শকউশরটি ইটোজরটে 
অ্যাক্ট, ২০০২ ( ৫৪ অি ২০০২)  নমাতাজবক এবং শ�শকউশরটি ইটোজরটে ( এেজিা�্জমটে)  রুল�, 
২০০২– এর রুল ৩–  এর �জঙ্গ পঠেপীয় উক্ত অ্যাজক্টর ১৩( ১২)  ্ারা্পীজে তাঁর ওপর অশপ্ত 
ক্মতাবজল শ্রী প্রশাতে কুমার মান্া ( ঋণগ্রহলীতা ও বন্ধকোতা)  শপতা শবমল চন্দ্র মান্া এবং শ্রীমতলী 
সুত�া মান্া ( �হ– ঋণগ্রহপীতা)  স্ামপী শ্রী প্রিাতেকুমার মান্া, ফ্্যাট েং ‘ এ’  ৫ম তল, নপ্রশমজ�� েং 
৪৪/ ৪৮ ি্যামেরর নরাড, নহাশ্ডং েং ৩৩ ( েতুে)  পূব্বঙ্গ কজলাশে, থাো– ্ ম্ম, কলকাতা–
 ৭০০০৫৫, অে্যাে্যরা ৭/ শব/ ৫ শগ্রে পাক্, নবলঘশরয়া, কলকাতা– ৭০০০৫৬ �াশমে্ার:  শ্রী প্রিাকর 
�রকার, ৮৬ শেমতা, নচৌ্ুশর পািা, নবলঘশরয়া, ন�লা– উত্তর ২৪ পররো কলকাতা– ৭০০০৫৬–
 এর প্রশত  ১৮. ০২. ২০২০ তাশরখ �ংবশলত ্াশব শবজ্শপ্ত ই�ু্য কজরশেজলে, �াজত উক্ত শবজ্শপ্তর 
তাশরখ নথজক ৬০ শ্জের মজ্্য �ংশলিষ্ট শবজ্শপ্তজত উশলিশখত পশরমাণ অথ্াঙ্ক রাঃ ২১,৭২,০৬৮. ০০ 
( একুশ লাি বাহাতির হািার আরষট্টি  রাকা)   ১৮. ০২. ২০২০ অেু�ায়পী �ু্ �জমত আ্ায় ন্ওয়ার 
�ে্য তাঁজ্র আহ্াে �াোজো হজয়শেল। 
উক্ত ন্ে্ার ওই পশরমাণ অথ্াঙ্ক আ্ায় শ্জত ব্যথ্ হওয়ায় এতদ্দারা শবজিষ কজর ওই 
ন্ে্ার/ �াশমে্ার এবং �ে�া্ারজণর জ্াতাজথ্ �াোজো হজছে ন�, শেম্নস্াক্রকারপী উক্ত 
রুল�মূজহর রুল ৮–  এর �জঙ্গ পঠেপীয় উক্ত অ্যাজক্টর ১৩( ৪)  ্ারা্পীজে তাঁর ওপর অশপ্ত 
ক্মতাবজল ৩ অক্াবর, ২০২০ তাভরকি শেজচ  বশণ্ত �ম্শত্তর ্খল শেজয়জেে।
শবজিষ কজর ওই ন্ে্ার/ �াশমে্ার  এবং �ে�া্ারণজক এতদ্দারা শেজম্নাক্ত �ম্শত্ত শেজয় নলেজ্ে 
ো করার �ে্য �তক্ করা হজছে এবং এর পজরও এই �ম্শত্ত শেজয় ন�  নকােও নলেজ্ে করা হজল 
তা উক্ত শবজ্শপ্তজত উশলিশখত বজকয়া রাঃ  ২১,৭২,০৬৮. ০০ ( একুশ লাি বাহাতির হািার আরষট্টি  
রাকা)   ও তার ওপর �ু্, মাশুল, আকশস্ক খরচাপাশত ইত্যাশ্ �জমত ইউককা ব্যাঙ্ক িওহরলাল 
কিহরু করাড– এর চা�্ �াজপক্ হজব।              
এর �াশা�াভশ উক্ত অ্যাক্র ১৩ িারার ( ৮)  উ�িারার সংস্থাি কমাতাকবক উ�লব্ধ সমকের মকি্য 
ব্যাকঙ্কর প্রা�্য বককো রাকা�েসা আোে ভেকে ভিম্নভলভিত িাভমি�ুক্ত সম্পভতি োভড়কে কিওোর 
ব্যবস্থা করার িি্য সংভলিষ্ট কেিোর/ িাভমিোর/ বন্ধকোতাগকণর দৃভষ্ট আকষ্টণ করা হকছে। 

স্থাবর সম্পভতির ভববরণ
৫ম তজল অবশস্ত ফ্্যাট েং ‘ এ’  �ার �ুপারশবল্ পশরমাপ কমজবশি ৮৫০ বর্িুট– এর �কল 
অংি অবশস্ত নমৌ�া– �াতরাশে, ন� এল েং ২০, ইশপ ৪৭, ( এ� শপ)  ৫৯ ও ৬০, শ�এ� প্লট েং 
৩০১৮ ( শপ)  অবশস্ত বত্মাে নপ্রশমজ�� েং ৪৪/ ৪৮, ি্যামেরর নরাড, নহাশ্ডং েং ৩৩ ( েতুে)  
পূব্বঙ্গ কজলাশে, ্শক্ণ ্ম্ম নপৌর�িার ওয়াড্ েং ২৭, থাো– ্ ম্ম, ন�লা– উত্তর ২৪ পররো, 
কলকাতা– ৭০০০৫৫ শবং শডড েং– আই ২৯০৮, িশলউম েং ৭৫, পৃষ্া েং ১৫ নথজক ৩০, �াল 
২০০৮, এশডএ�আরও– কািপীপুর ্ম্ম। মাভলক শ্রী প্রশাতে কুমার মান্া শপতা শবমলচন্দ্র মান্া। 

তাভরি:  ০৬. ১০. ২০২০, স্থাি:  কলকাতা  অিুকমাভেত আভিকাভরক, ইউককা ব্যাঙ্ক

 ম্যাকিারকলি অ্যাডি ককাং ভলঃ
CIN: L51909WB1919PLC003356 
নরশ�ঃ অশি�:  ৯/ ১, আর এে মুখাশ�্ নরাড, 

কলকাতা– ৭০০ ০০১
নিাে েং:  ০৩৩– ৩০৪১ ০৯০০

 ভবজ্ভপ্ত
ন�শব ( শলশটেং অবশলজরিে� অ্যান্ড শড�জক্া�ার 
শরজকায়ারজমটে�)  নরগুজলিে� ২০১৫ অেু�ায়পী 
শবজ্শপ্ত প্র্াে করা হজছে ন�, তত্রমাশ�ক ও 
ষাণ্াশ�ক �মাপ্ত ৩০ ন�জটেম্বর ২০২০ �মজয়র 
অপরপীশক্ত আশথ্ক িলািল শবজবচো ও েশথিুক্ত 
করার �ে্য নকাম্াশের পশরচালে পষ্জ্র একটি 
�িা ন�ামবার, ১২ অজক্টাবর ২০২০ তাশরজখ 
দুপুর ২. ০০নটায় অেুশষ্ত হজব।
 ম্যাকিারজলে অ্যান্ড নকাং শলঃ– এর পজক্,
নবলঘশরয়া শ�.  শড.  রাঠি
কলকাতা– ৭০০ ০৫৬ শডজরক্টর
তাশরখ:  ৫ অজক্টাবর, ২০২০ 

   িম্ট ‘ ভি’ 
 আগ্রহ প্রজ্া�কির িি্য আমন্ত্রণ

[ ইে�লজিশন্ অ্যান্ড ব্যাঙ্করাটেশ� ( ইে�লজিশন্ নরজ�াশলউিে নপ্রাজ�� ির কজপ্াজরট পা�্ে�)  নরগুজলিে� ২০১৬– এর নরগুজলিে ৩৬এ( ১) –
 এর অ্পীজে]  শ� আর শপ বিারা �ময়ব্্ে অেু�ায়পী এবং মহামাে্য এেশ�এলটি– কলকাতা বিারা �াশরকৃত শ�আইআরশপ নক্জত্র লকডাউে �ময় বা্

েরকাভর তর্যাবভল

 ১ কজপ্াজরট ঋণগ্রহপীতার োম রকওকেল ভরকসাকস্টস আর্টমুিারস প্রাইকির ভলভমকরড

২ কজপ্াজরট ঋণগ্রহপীতার প্রশতষ্ার তাশরখ ০৮. ১২. ২০১৬

৩ ন� কত্ৃপজক্র অ্পীজে এই কজপ্াজরট ঋণগ্রহপীতা 
 প্রশতশষ্ত/  শেবন্ধপীকৃত নরশ�্রিার অি নকাম্াশে�– কলকাতা

৪ কজপ্াজরট ঋণগ্রহপীতার কজপ্াজরট আইজডশটেটি 
 েম্বর/  শলশমজটড লায়াশবশলটি আইজডশটেশিজকিে েম্বর U10300WB2016PTC218562 

৫ কজপ্াজরট ঋণগ্রহপীতার নরশ�টোড্ অশি� এবং  এইচ েং ৫, শবএল েং– ১৭ নপাঃ+ থাো–  �রদেল, 
 মুখ্য অশি� ( �শ্ থাজক) –এর ঠিকাো ২৪ পররো ( উঃ) , কলকাতা– ৭৪৩১২৫, পশচিমবঙ্গ, িারত

৬ কজপ্াজরট ঋণগ্রহপীতার ইে�লজিশন্ শুরুর তাশরখ ২৫.১১. ২০১৯

৭ আগ্রহ প্রজ্াপে আমন্তজণর তাশরখ ০৬. ১০. ২০২০

৮.  উক্ত নকাজডর ২৫( ২) ( এইচ)  ্ারা্পীজে নরজ�াশলউিে  �ম্ূণ ্শবি্ hmcsamitchoraria@gmail.com
 আজব্েকারপীজ্র ন�ার্যতা এখাজে উপলব্ধ রজয়জে:  ই–নমল  মা্্যজম পাওয়া �াজব

৯.  ২৯এ েং ্ারা্পীজে প্রজ�া�্য অজ�ার্যতার িত্াবশল  ইে�লজিশন্ অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপশ� নকাড ২০১৬, ন�কিে ২৯এ
 এখাজে উপলব্ধ রজয়জে:  ন্খুে, �া �মজয় �মজয় পশরবশত্ত �া পাওয়া �াজব 
  http://ibbi.gov.in/webfront/legal_framework.php 

১০.  আগ্রহ প্রজ্াপে প্রাশপ্তর নিষ তাশরখ ২১/ ১০/ ২০২০

১১.  �ম্াব্য নরজ�াশলউিে আজব্েকারপীজ্র অস্ায়পী 
 তাশলকা �াশরর তাশরখ ২৬. ১০. ২০২০

১২.  অস্ায়পী তাশলকার প্রশত শবজরাশ্তা �মার নিষ তাশরখ ৩১. ১০. ২০২০

১৩.  �ম্াব্য নরজ�াশলউিে আজব্েকারপীজ্র চূিাতে 
 তাশলকা �াশরর তাশরখ ০৪. ১১. ২০২০

১৪.  �ম্াব্য নরজ�াশলউিে আজব্েকারপীজ্র প্রশত 
 ইেিরজমিে নমজমারান্ডাম, ইি্যালুজয়িে ম্যাট্রিসি  এবং
 শরজকাজয়টে ির নরজ�াশলউিে প্ল্যাে� �াশরর তাশরখ ২৭.১ ০. ২০২০

১৫.  শরজকাজয়টে ির নরজ�াশলউিে প্ল্যাে, ইি্যালুজয়িে  আইশবশ�, ২০১৬– এর ২৯এ ্ারা্পীজে এবং শ�ওশ� বিারা
 ম্যাট্রিসি এবং ইেিরজমিে নমজমারান্ডাম এবং আরও  অেুজমাশ্ত প্রাক্  ন�ার্যতামাে ( �শ্ থাজক)  অেু�ায়পী
 তথ্যাবশলর �ে্য অেুজরা্ ্াশখজলর পদ্ধশত নকওয়াইশ�, শবশেজয়াজরর ক্মতা, পশরচালজের ক্মতা 
  এবং ন�ার্যতামাে �াচাইজয়র পর 
  hmcsamitchoraria@gmail.com– নত ইজমল মা্্যজম

১৬.  নরজ�াশলউিে প্ল্যাে ্াশখজলর নিষ তাশরখ ২৭. ১০. ২০২০

১৭.  নরজ�াশলউিে নপ্রাজিিোজলর কাজে নরজ�াশলউিে 
 প্ল্যাে ্াশখজলর পদ্ধশত রিম েং ২০– নত শলশখত ই– নমল আইশড– নত তবদু্যশতে 
  মা্্যজম, নব�জমটে, অশতশরক্ত কশপ মুখবন্ধ খাজম ওই �মজয়র 
  মজ্্য আরশপ– এর কাজে �মা করা �াজব।

১৮.  অেুজমা্জের �ে্য শবচারকারপী কত্ৃপজক্র কাজে 
 নরজ�াশলউিে প্ল্যাে ্াশখজলর অেুশমত তাশরখ  ১৮. ১২. ২০২০

১৯.  নরজ�াশলউিে নপ্রাজিিোজলর োম এবং  অশমত নোহাশরয়া, 
 নরশ�জ্রিিে েম্বর োম:  IBBI/IPA-001/IP-P01345/2018-19/12129  

২০.  এই নবাজড্র কাজে শেবন্ধে অেু�ায়পী নরজ�াশলউিে  োম:   অশমত নোহাশরয়া, ১৪/ ২ ও্ড শচোবা�ার শ্রিট, ৫ম তল, 
 নপ্রাজিিোজলর োম, ঠিকাো এবং ই–নমল আইশড কক্ েং ৪০১, কলকাতা– ৭০০০০১, নমাঃ ৯৮৩০৮৫৮৭১৫, 
  ই– নমল আই শড:  hmcsamitchoraria@gmail.com

২১.  নরজ�াশলউিে নপ্রাজিিোজলর �জঙ্গ ন�ারাজ�াজরর  রিম েং ২০– নত শববৃত মজতা
 �ে্য ব্যবহা�্ ঠিকাো এবং ই–নমল আইশড  

২২.  আরও শবি্ তথ্যাবশল এখাজে শমলজব আরশপ– র কাজে আজব্েরিজম �ার ই– নমল 
  আইশড hmcsamitchoraria@gmail.com

২৩.  িম ্‘ শ�’  প্রকািোর তাশরখ  ০ ৬. ১০. ২০২০

 ১)  শরজ�াশলউিে প্রজিিোল/  উত্তমণ্রজণর কশমটি ন� নকােও �মজয় ই ও আই– এর শবচাজরর মাে শেণ্য় পশরবত্ে করজত পাজরে।
২)  শরজ�াশলউিে প্রজিিোল/  উত্তমণ্রজণর কশমটি  ই ও আই বাশতল/  পশরমা�্ে/  েতুে �াশর করজত পাজরে বা �ময় বৃশদ্ধ করজত পাজরে নকােও 

কারণ ো ্শি্জয় বা নকাে ্ায় ব্যতপীত
 স্বাঃ/ – 
 অভমত কোহাভরো
 রকওকেল ভরকসাকস্টস আর্টমুিারস প্রাইকির ভলভমকরড
 আইভ� করভি.  িং–  IBBI/IPA-001/IP-P01345/2018-19/12129 
 আইভবভবআই– এর কাকে ভরকিাভলউশি প্রকিশিাকলর িভরিুক্ত ঠিকািা:  অভমত কোহাভরো
তাভরি:  ০৬. ১০. ২০২০,  ১৪/ ২ ওল্ড ভচিাবািার ভ্রির, ৫ম তল, কক্ িং ৪০১, কলকাতা– ৭০০০০১, ই– কমল আই ভড:  
স্থাি:  কলকাতা    hmcsamitchoraria@gmail.com,  কমাঃ ৯৮৩০৮৫৮৭১৫

  আইভি ভবজ্ভপ্ত
শবষয়:  প্রায় ৩ কাঠা ও ২ কাঠা �শম, নমাট ৫ 
কাঠা িাশল �শম অতের্ত ্ার েং ২০২ এবং 
২২১ �থারিজম নমৌ�া–  কলারাশেয়া, ন� 
এল েং ৪০ আর এ� েং ৩২ আশুশত– II  
গ্রামপঞ্চাজয়জতর অতের্ত, এশডএ�আর– 
নবহালা, শডএ�আর–  আশলপুর, থাো–  
মজহিতলার অতের্ত খশতয়াে েং ১২৯, 
ন�লা–  ্ শক্ণ ২৪ পররো।
এতদ্দারা �ব্�া্ারণজক ও �ম্শক্ত 
ব্যশক্তরণজক শবজ্শপ্ত প্র্াে করা �াজছে ন�, 
আমাজ্র এক মজকিল উপজরাক্ত �শম খশর্ 
করজত চাইজেে, �ার বত্মাে মাশলক চণ্ডপীচরণ 
মণ্ডল, ওরজি চণ্ডপী মণ্ডল, শপতা– ৺ শরশর্র 
মণ্ডল, ্ম্–  শহন্দু, �াশত–  িারতপীয়, কা�–্ 
 ব্যব�া ও �াঁর শেবা� িঁাখাশরজপাতা, নপাঃ– 
 �রশুো, থাো–  মজহিতলা, কলকাতা– ৭০০ 
০৬১, ন�লা– ্শক্ণ ২৪ পররো, �াঁর 
প্রশতশেশ্ত্ব করজে এ� নক ইন্ডাশ্রিয়াল 
প্লা�া, একটি স্ত্বাশ্কারপী �ংস্া, �ার অশি� 
কলারাশেয়া, িঁাখাশরজপাতা নমইে নরাড, 
নপাঃ– ঠাকুরপুকুর, থাো–  মজহিতলা, 
কলকাতা– ৭০০ ০৬৩, ন�লা– ২৪ পররো, 
�ার প্রশতশেশ্ত্ব স্ত্বাশ্কারপী োশ�র নিখ, 
শপতা– মৃত আে�ার আশল নিখ, ্ম্– 
 ই�লাম, কা�্–  ব্যব�া, �াশত–  িারতপীয়, �াঁর 
শেবা�– কলারাশেয়া, শেমতলা নমাি, নপাঃ– 
ঠাকুরপুকুর, থাো–  মজহিতলা, কলকাতা–
 ৭০০ ০৬৩।
ওই �ম্শক্ত �শম বা তার অংজির ওপর 
�শ্ নকােও ব্যশক্তর অংি, অশ্কার, টাইজটল, 
আগ্রহ, িািা, বন্ধক, চুশক্ত, চা�্ বা অে্য 
নকােওরকম ্াশব থাজক, ন�জক্জত্র এই 
শবজ্শপ্ত প্রকাশিত হওয়ার ১০ শ্জের মজ্্য 
প্রমাণ–�হ শেম্নস্াক্রকারপীজক �াোজোর �ে্য 
অেুজরা্ করা �াজছে। তৎপরবতমী �মজয় �শ্ 
নকােও ্াশব থাজক, তা পশরত্যার করা হজব 
এবং নকােও রূপ ্াশব স্পীকার করা হজব 
ো এবং আমাজ্র মজকিল আইোেুরিাজব 
হস্তাতের �মূ্ণ্ করজবে।

এস কক ভসংভহ
এস কক ভসংভহ অ্যাডি ককাং, এল এল ভ�, 

অ্যাডজিাজকট�
২য় তল, রা�া নচম্বার,

৪, শকরণিঙ্কর রায় নরাড, কলকাতা– ৭০০ ০০১
নিাে:  ০৩৩– ২২৩১ ৮৬৫২, 
নমাবাইল:  ৯৭৪৮০ ৩৫২৫০

ই– নমল:  sksinghi@skscollp.com
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