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Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2017,
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Stiff compliance, flash sale ban
in draft norms for e-com firms
SHREYA NANDI AND NEHA ALAWADHI
NewDelhi,21 June

T he Centre is planning fresh
guidelinesfore-commercecom-
panies, including appointment

of a chief compliance officer, giving
preference to the sale of locally pro-
ducedgoods,mandatoryregistrationof
e-tailers with Department for
Promotion of Industry and Internal
Trade (DPIIT), in an attempt to tighten
the regulatory regime and make these
companiesmore accountable.

A slew of amendments have been
proposed under the Consumer
Protection(E-Commerce)Rules,2020‘to
protect the interests of consumers and
encourage free and fair competition in
the market’, the consumer affairs min-
istrysaidonMonday.Ithassoughtcom-
ments from relevant stakeholders by
July6.Accordingtotheproposedrules,
e-commerce companies will not be
allowed to organise a flash sale that
allows sale of goods or services at sig-
nificantly reduced prices and high dis-
counts.Separately, theconsumeraffairs
ministry clarified that conventional e-
commerce flash sales are not banned
but specific flash sales or back to back
sales which limit customer choice,
increasepricesandpreventa levelplay-
ing field arenot allowed.

The proposed rules have been
released at a time when DPIIT is also
trying to roll out a comprehensive e-
commerce policy aimed at addressing
theregulatorychallengessector.Asen-
ior government official told Business
Standard that the e-commerce policy
will be implemented by making
changes in the Foreign Direct
Investment rules, consumer protec-
tions rules as well as Information
TechnologyAct.

The guidelines also state that e-tail-
erswill nowhave to send anotification
andsuggest “alternatives”beforeprod-
uctsarepurchasedbyconsumerstogive
a fair opportunity to goods manufac-
tured in India. They will not only have
to rankgoods,butalsohave tocomeup
withaframeworksuchthat theranking
doesnotdiscriminateagainstdomestic
goods and sellers.

Business Standard was the first to
report that theCentremighttightenthe
“country of origin” norms for e-com-
merce players in a bid to push the sale

of locallyproducedgoodsontheirplat-
forms that could be done through
amendments to the Consumer
ProtectionRules.

E-tailerscannotmisleadconsumers
bymanipulatingsearchresultsontheir
platforms.Theywillhavetoensurethat
marketplaces do not use any informa-
tion collected through its platform for
unfairadvantageof itsassociatedenter-
prises.Besides,nomarketplacee-com-
merceentityshall sellgoodsorservices
toanypersonwhoisregisteredasasell-
er on its platform.

Etailers engaged in cross-selling of
goods or services will have to disclose
to its users, by providing the name of
the entity providingdata for cross-sell-
ing, as well as the data used for cross-
selling on theplatform.Cross-selling is
amarketingpracticeof selling comple-
mentaryproductstocustomers, thereby
getting them topurchasemore. Selling
products to a consumer by “deliberate
misrepresentation” of information
about the goods is alsonot allowed.

Similar to the newly notified
InformationTechnology(Intermediary
Guidelines and Digital Media Ethics
Code)Rules, 2021,under the ITAct, the
ConsumerProtectionRulesarepropos-
ing a grievance officer, a chief compli-
ance officer and a 24x7 nodal officer to
be appointed by e-commerce firms.
Compliance of these requirements has
already caused a storm between the
government and social media firms
operating in the country.

“By requiring e-commerce entities
to register with the DPIIT and appoint
achiefcomplianceofficer,nodalofficer
and grievance officer who are citizens
of (and resident in) India, theproposed
rules seek to hold e-commerce entities
in the country accountable. At first
glance, it will be interesting to see how
practically these changes are imple-
mented,” Archana Tewary, partner, J
SagarAssociates.

Inaddition, aclauseon logisticshas
been added: “No logistics service
provider of amarketplace e-commerce
entityshallprovidedifferentiatedtreat-
ment between sellers of the same cate-
gory.Providedthateachlogisticsservice
provider of amarketplace e-commerce
entityshallprovideadisclaimer includ-
ing terms and conditions governing its
relationshipwithsellersonthemarket-
place e-commerce entity platform, a
description of any differentiated treat-
ment which it gives or might give
between sellers of the same category,”
thenew rules propose.

Amazon India, for example, has its
own logistics arm, and the provision
seems to be aimed at ensuring such
logisticsproviders arenot givenprefer-
enceoverothers.“LocalCircleshasdone
extensiveworkwith theDepartmentof
Consumer Affairs since 2017 to bring
out consumer-centric e-commerce
rules and ishappy to seemanyof those
recommendations around best before
dates, seller information access to con-
sumer,etc.,beingincluded,”saidSachin

Taparia, founder& chairman, commu-
nitysocialmediaplatformLocalCircles.

“Lookingattheproposedrules,how-
ever, from the lens of a small business
(MSME and start-ups in the e-com-
merce sector) many of whom are on
LocalCircles, a good bit of work still
needs to be done to ensure these rules
work for them, andnot take away their
competitive differentiators or make
doingbusiness difficult,” he added.

“Every e-commerce entity shall, as
soon as possible, but not later than 72
hoursof thereceiptofanorder,provide
informationunderitscontrolorprovide
assistance to the government agency
which is lawfully authorised for inves-
tigative or protective or cyber security
activities,” the rules said.

“Since the notification of rules in
2020, the government has received
several representations from
aggrieved consumers, traders and
associations complaining against
widespread cheating andunfair trade
practices being observed in the e-
commerce ecosystem….The rapid
growth of e-commerce platforms has
also brought into the purview the
unfair trade practices of the market-
place e-commerce entities engaging
in manipulating search result to pro-
mote certain sellers, preferential treat-
ment to some sellers, indirectly oper-
ating the sellers on their platform,
impinging the free choice of con-
sumers, selling goods close to expira-
tion etc,” theministry said.

Novideocall,UPPolice
summonTwitterMD

ADITYA KALRA & ABHIRUP ROY
NewDelhi,21 June

Walmart’s Flipkart sees noth-
ing wrong in offering to cut
charges for sellers on its plat-
form if they lower product
prices, its lawyer told a court
on Monday, drawing protest
fromaretailergroupchalleng-
ing thepractice.

Flipkart and Amazon are
in a court battle against the
Competition Commission of
India's (CCI) bid to restart an
investigation into their busi-
ness practices, after a judge
in early June dismissed the
companies' pleas.

Both Flipkart and
Amazon have for years bat-
tled accusations from brick-
and-mortar Indian retailers
that they bypass the foreign
investment law by favouring
some sellers and influencing
prices of products,which are
prohibited. The companies
say they comply with all
laws.

Arguing against the
resumption of the antitrust
investigation, Flipkart's
counsel Harish Salve told a
two-judge Bench in the

southern state of Karnataka
thathe seesnothingwrong in
telling the sellers of Flipkart
marketplace that theywill be
charged a lower fee, if they
reduce their prices.

Referring in particular to
the Hindu festival of Diwali
when websites organise
sales, he added: "I tell my
sellers at a time like Diwali if
you reduce your prices, I will
give you a reduction in rent.
What's wrong?"

The comments drew
immediate criticism fromthe
Confederation of All India
Traders,which is party to the
ongoing litigation opposing
the e-commerce giants, say-
ing the practices were pro-
hibitedunder India's foreign
direct investment (FDI) rules.

The comments “clearly
corroborate the view and
complaints made by CAIT
time and again. FDI policy
specifically provides that
marketplace should not
influence prices”, said
Praveen Khandelwal, secre-
tary general of CAIT, which
represents 80 million retail
stores in the country.

India’s foreign investment

law for e-commerce says
"entitiesproviding (a)market-
placewill notdirectlyor indi-
rectly influence the saleprice
of goods or services".

A Reuters investigation
in February based on inter-
nal Amazon documents
showed the US firm has for
years given preferential
treatment to a small group
of sellers, doling out dis-
counted fees and lowering
the platform fees for some
to enable them to offermore
competitive prices.

Amazon has said it “does
not give preferential treat-
ment to any seller”. REUTERS

Flipkart tellscourt
itoffers lowerfee
if sellerscutprices

Facebook,WhatsAppurgeHCto
stayCCInotice inprivacymatter
Facebook and WhatsApp on Monday urged
the Delhi High Court (HC) to stay the
Competition Commission of India (CCI)
notice asking them to furnish certain infor-
mation in relation to a probe ordered
by it into the instantmessaging app’s
new privacy policy.

Avacationbenchof JusticesAnup
Jairam Bhambhani and Jasmeet
Singh said it will pass an order on the
application.

During thehearing, theBenchsaid
since it was sitting on a vacation
Bench, it didnotwant todelve into themerits
of the matter even as the main petitions are
pending before a bench headed by the Chief
Justice.

“We will pass an order. Thematter will be
listed on July 9 (the date already fixed for the
main petitions),” the Bench said.

Thecase relates to theappeals ofFacebook
and WhatsApp against a single judge
order dismissing their pleas against
theprobeCCIordered into the instant
messaging app's new privacy policy.

The high court had earlier issued
notices on the appeals and asked the
Centre to respond to it.

In their fresh applications filed in
the pending appeals, Facebook and

WhatsApp sought stay on the CCI's June 4
notice asking them to furnish certain infor-
mation for the purpose of inquiry conducted
by it. PTI

~2,500-crore
plan: Adani
Transmission
seeks nod

Maruti tohikeprices in
Q2, thirdincreasethisCY

Govtproposesappointingchief complianceofficer,nodal contactpersonmandatory for companies

NEHA ALAWADHI
NewDelhi,21 June

Twitter India Managing
DirectorManishMaheshwari
hasbeensummonedbyUttar
Pradesh police for question-
ing on Thursday over tweets
on the assault of an elderly
Muslim man in Ghaziabad.
This comes hours after
Maheshwari had made him-
self availableoveravideocall.

“Youcouldn’t removecer-
tain tweets even after you
were asked to by authorities.
You understand Indian laws
and are bound to follow
them,” the notice said,
according to the report.

As the issue spiralled into
a major controversy, Twitter
on Monday “withheld” 50
tweets related to the video.
According to information on
the Lumendatabase, Twitter
received a legal request from
theCentreonJune17, seeking
action on 50 tweets.

These tweets have been
withheld and the content
could not be independently
verified.Uponclickingon the
blocked URLs listed on
Lumen database, a message

saying the tweet has been
“withheld in India in
response to a legal demand”
is displayed. According to
sources, these tweets con-
tained content related to the
said video clip.

“As explained in our
Country Withheld Policy, it
maybenecessary towithhold
access to certain content in
response to a valid legal
demandorwhen the content
has been found to violate
local law(s),” a Twitter
spokesperson said.

The spokesperson noted
that thewithholdingsare lim-
ited to the specific jurisdic-
tion/country where the con-
tent is determined to be

illegal. “The legal requests
that we receive are detailed
in the biannual Twitter
Transparency Report, and
requests to withhold content
arepublishedonLumen,” the
spokesperson added.

Requests received by
Twitter for withholding con-
tent are publishedonLumen
database — an independent
research project studying
cease and desist letters con-
cerning online content.

The Ghaziabad Police
have booked Twitter and six
persons for circulating a
video that claimed to have
the elderly Muslimman say-
inghewasallegedly thrashed
and asked to chant “Jai Shri
Ram”. Police said this was
done to create communal
unrest. TheGhaziabadPolice
said theassaultwasaperson-
al dispute but was being
painted as a communal issue
onTwitter. Somemediaplat-
forms and journalists were
alsonamed in the complaint.

Maheshwari had been
summoned last week for
questioning byUP Police.

With inputs fromPTI

PRESS TRUST OF INDIA
NewDelhi,21 June

Thecountry's largest carmak-
er Maruti Suzuki India (MSI)
on Monday said it will
increase prices of its entire
product portfolio in the sec-
ondquarterof thecurrent fis-
cal due to rise inpricesof var-
ious essential commodities,
including steel. This will be
the third hike in 2021.

The automajor,whichhas
already taken a price increase
inApril thisfinancialyear,not-
ed that the price of steel and
various precious metals has
goneupconsiderablyprompt-

ing the company to pass on
someof the impact to thecus-
tomers. "The prices of steel
and precious metals like
Rhodium and Palladium
havegoneupsubstantially. In
April we passed on a part of
the increased input costs to
consumers thinking that the
prices of these essential com-
modities will come down
eventually. But that has not
happened andas a last resort
we are doing it to safeguard
the company's financial
health,” MSI Executive
Director (Sales and
Marketing) Shashank
Srivastava told PTI.

He noted that the price of
steel has gone up from ~38
perkg to ~68perkgwhile that
of Rhodium has gone up
from ~19,000 per gram to
about ~66,000 per gram thus
impacting the production
cost.

Adani Transmission will
seek shareholders’ nod to
raise up to ~2,500 crore in
one or more tranches
through the issuance of
equity shares, securities,
debentures etc in its AGM
on July 13. The firmpropos-
es to have flexibility to
infuse additional capital, to
tap the capital markets and
raise additional long-term
resources. PTI

Dish TV set to
raise~1,000cr
via rights issue
Direct-to-home company
Dish TV India Ltd on
Monday said its board has
approved raising up to
~1,000crore througha rights
issue in oneormore tranch-
es. The board of the firm in
a meeting held on Monday
"approved the fundraisingof
up to ~1,000 crores through
rights issue of equity
shares", the Essel Group
firm said. PTI

Progcap raises
$25 million in
Series B round
Retailer-focused financing
start-up Progcap has raised
$25 million as part of its
Series B investment round
ledbyTigerGlobalandexist-
ing investor, SequoiaCapital
India. In 2019, it had raised
$5 million in a Series A
round. The firm will deploy
thefundstoenhanceitsserv-
ices and expand the brand's
presence across existing
geographies. The firm will
also use the capital to scale
up the team. BS REPORTER

EVERY E-COM COMPANY WILL HAVE TO:
n Register itself with DPIIT if it plans to operate in India

n Suggest Indian alternatives for foreign-made goods at
pre-purchase stage

n Ensure that sponsored listings are clearly identifiable

n Ensure no logistics service provider offers differentiated
treatment between sellers of the same category

n Provide adequate disclosure if engaged in cross-selling

E-COM COMPANIES CAN’T DO:
n Misleading consumers by manipulating search results

n Advertise a body of sellers for subsidising a sale on its
platform

n Cannot share consumer information without the
consent

DOS AND DON’TS

FUNDRAISING
SPREE

SHORT TENDER NOTICE
NIT No. APDCL/CGM(PP&D)/AIFA/DTR Metering/2021/1 dtd. 21.06.2021
The Chief General Manager (PP&D),APDCL, Bijulee Bhawan, 6th Floor,
Paltan Bazar, Guwahati-781001 invites tenders for Supply, installation,
testing, configuration & commissioning of 3-Phase 4 Wire DLMS
Compliant LT Tri vector Meters (Category C) along with 4G AMR
Modems for selected DTRs underAPDCL. The bid document along with
all relevant information will be available for download at www.apdcl.org
and www.assamtenders.gov.in.
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Sd/- Chief General Manager (PP&D), APDCL
6th Floor, Bijulee Bhawan, Guwahati-1

Please pay your energy bill on time and help us to serve you better !

(Regd Office PSEB Head Office, The Mall Patiala- 147001
Phone No. -0175-2207649 Email id:- se-it1@pspcl.in

Corporate identity Number U40109PB2010SGC033813 Website: www.pspcl.in
Tender Enquiry No. 254/DIT-860/Vol-2 dated; 15.06.2021
Deputy Chief Engineer/IT (A&PM), Ground Floor PSPCL Head Office, The Mall, patiala.
invites e-tender for provision of 50Mbps Leased Line Internet Bandwidth Services at
PSPCL Head office.
For detailed NIT & Tender Specification please refer to https://eproc.punjab.gov.in from
21.06.2021 from 05.00 PM onwards.
Note :- Corrigendum & addendum, if any will be published online at https://eproc.punjab.gov.in

Dy.Chief Engineer/IT (A&PM),
Ground Floor PSPCLHead Office,The Mall, patiala.

C- 235/21
76155/12/319/2021/5447

Government of KeralaGovernment of Kerala
Published Tenders fromPublished Tenders from 14-06-2021 toto 20-06-2021

Kerala Public Service Commission
Tender ID: 2021_PSC_426581_1 * Secretary * Supply of A4Tender ID: 2021_PSC_426581_1 * Secretary * Supply of A4
Duplex Printer having network capability * Closing Date: 02-Duplex Printer having network capability * Closing Date: 02-
Jul-2021 * PAC: Rs700000Jul-2021 * PAC: Rs700000
Visit https ://e tenders .kerala.gov.infor more details.

Ro.No:14-20/Jun/2021/PRD/(N)10
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 হারাননা প্াপ্তি
●  I, Durga Gupta would like to 
inform the general public that I 
have misplaced my original Sale 
Deed bearing no. 01134/2004 
registered at ADSR. GD no. 
1028 registered at Girish Park 
PS on 14.06.21. If anyone finds 
it, kindly contact at 9874593177 
within 15 days from the date of 
issue of this Ad.

প্বজ্ঞপ্তি
 সাধারণ প্বজ্ঞপ্তি

●  এতদ্দ্বার্বা সর্বস্বাধ্বারণকে জ্বান্বাকন্বা 
হইকতকে যে, যজল্বা–  ২৪ পরঃ ( উঃ) , 
থ্বান্বা–  টিট্বাগড়, A.D.S.R.O.– 
র্্বার্বােপুকরর শ্বামিল স্্বানীয় র্্বার্বােপুর 
মিউমনমসপ্্বামলটির অন্তগ্বত যিৌজ্বা–  
‘ চন্দনপুকুর’  গ্্বাকি J.L.  ২ –এর অন্তগ্বত 
R.S. ১২১৯ ও ১২২৩ নং দ্বাকগর R.S. 
 ১০৯ ও ২৮১ নং খমতয়্বানভুক্ত সম্পমতি 
ে্বাহ্বা ১ নং রমহর ২৯ নং ভলু্কির ১ 
হইকত ৩ নং পৃষ্্বায় মলমপভুক্ত ১০৩৫/ ৬১ 
নং স্বাফ যে্বার্বাল্বা দমলল ে্বাহ্বা আি্বার 
িককেল শ্রী র্বাসুকদর চক্ররতি্তী, মপত্বা–  স্বগ্তীয় 
যনপ্বাল চক্ররতি্তী, মনর্বাস–  যন্বায়্বাপ্বাড়্বা র্বাই 
যলন, যপ্বাঃ– গ্বাড়ুমলয়্বা, থ্বান্বা–  যন্বায়্বাপ্বাড়্বা, 
যজল্বা–  ২৪ পরঃ ( উঃ) , মেমন জগন্্বাথ 
েনস্্্বােসকনর এেজন অংশীদ্বার, 
িহ্বাশকয়র মনেট হইকত হ্বার্বাইয়্বা মগয়্বাকে। 
এই সম্পকে্ব ১৪. ০৮. ২০২১ ত্বামরকখ 
যন্বায়্বাপ্বাড়্বা থ্বান্বায় ড্বাকয়মর ের্বা হইয়্বাকে, 
ে্বাহ্বার G.D.E.  নং–  ৭৪৫/ ২০২১ । উক্ত 
জমি সংক্র্বান্ত মরষকয় ে্বাহ্বারও যে্বানও 
অমভকে্বাগ আপমতি থ্বামেকল আগ্বািী 
১৫ মদকনর িকধ্ উপেুক্ত প্রি্বাণ–সহ 
যে্বাগ্বাকে্বাগ েমরকরন। নকচৎ পররত্তীে্বাকল 
ে্বাহ্বারও যে্বানওরূপ অমভকে্বাগ আপমতি 
আদ্বালকত গ্্বাহ্ হইকর ন্বা।  যররী মরশ্্বাস 
( অ্্বাডকভ্বাকেট) , র্্বার্বােপুর যে্বাট্ব, 
M- 9830450586 

নাম/ পদপ্ব পপ্রবত্তন
 ●   I, Shruti Bothra D/o Vijay 
Singh Jain R/o 138, G. T. 
Road, P.O.- Shibpur, District- 
Howrah, West Bengal-711 
102 have changed my name 
from Shruti Bothra to Kriti 
Bothra for all future purposes.   
 ●  Moumita Das, D/o Uday Das, 
য�্বাল্বা, ১০. ০৬. ২০২১ ত্বামরকখ র্বার্বাসত 
যে্বাকট্ব 1st Class  এমফকডমভট রকল 
ধি্ব পমররত্বন েকর ইসল্বািধকি্ব দীমষিত 
হইয়্বা Moumita Parveen  ন্বাকি 
পমরমচত হইল্বাি। 

 সন্ান চাই

উদ্ানরর স্ান:  যড্বািেল, িুমশ্বদ্বার্বাদ, 
পমচিিরঙ্গ এেটি মশশুকে পমরত্ক্ত 
অরস্্বায় প্বাওয়্বা ে্বায়। রত্বি্বাকন যড্বািেল 
মরে্বাশ যেন্দ্র ( মশশু দতিে যেন্দ্র)–এর 
অধীকন রকয়কে। মশশুটির দ্বামরদ্বার থ্বােকল 
উপেুক্ত প্রি্বাণ–সহ যে্বাগ্বাকে্বাগ েরুন। 
প্িশু সুরক্া কার্তালয়:  ০৩৪৮২২৫০০২৪
ড�ামকল প্বকাি ডকন্দ্র:  ৯৭৩৫৪১৯৮৫১ 

( পুরুষ) 

প্বজ্ঞপ্তি
সরে্বামর প্রচ্বার ে্বাকজ ২০/ ১০ ফুট আয়তকনর স্্বায়ী যলেক্স যহ্বামড্বং ট্বাঙ্বাকন্বার েথ্বােথ র্রস্্বা আকে এিন 
সংস্্বার ে্বাে যথকে যহ্বামড্বং ভ্বাড়্বা যনওয়্বা হকর। অমভজ্ঞ এরং আগ্হী সংস্্বার ে্বাে যথকে এই িকি্ব দরপত্র 
আহ্্বান ের্বা হকছে। দরপকত্র ২০/ ১০ ফুকটর স্্বায়ী যলেক্স িুদ্রণ, ট্বাঙ্বাকন্বা, যখ্বাল্বা, ি্বামসে ভ্বাড়্বা ইত্্বামদ উকলেখ 
েরকত হকর। 
দরপত্র িুখরন্ধ ের্বা খ্বাকি মনম্নস্ব্বাষিরে্বারীর দপ্তকর ২৯/ ৬/ ২০২১ ত্বামরখ মরকেল ৩যটর িকধ্ জি্বা মদকত 
হকর। প্রকয়্বাজকন যে যে্বানও দরপত্র মনম্নস্ব্বাষিরে্বারীর র্বামতল ের্বার অমধে্বার থ্বােকর। মরস্্বামরত তথ্ দপ্তর 
যথকে জ্বান্বা ে্বাকর। 
 শ্াশ্তী সাহা
স্ারক নং:  ৩৬৫/ তথ্য/ মালদা   ২১/ ৬/ ২১
তাং:  ২১/ ৬/ ২০২১    ডজলা তথ্য ও সংস্কৃ প্ত আপ্ধকাপ্রক,মালদা।

 পপ্চিমবঙ্গ সরকার
ডজলা তথ্য ও সংস্কৃ প্ত আপ্ধকাপ্রনকর করণ

মালদা

OFFICE OF THE MEDICAL SUPERINTENDENT-CUM-
VICE PRINCIPAL

NORTH BENGAL MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
SUSHRUTANAGAR, DARJEELING
NOTICE INVITING TENDER (N.I.T.)

E-Tender is invited for Providing Security Services for Office of 
the M.S.V.P., North Bengal Medical College & Hospital, for the 
year 2021-2024. For tender details, forms may be downloaded 
from https://wbhealth.gov.in or www.nbmch.org.

Technical & Financial Bid Submission Closing Date:
22/07/2021 at 5:00 PM

For Detail, Please visit the website www.nbmch.org or the 
Office of the MSVP, North Bengal Medical College & Hospital,
Sushrutanagar, Darjeeling. 

 GOVERNMENT OF WEST BENGAL

ICA- T7138(4)/2021

ICA- T7099(3)/2021

ICA- T7132(2)/2021

ICA- T7123(3)/2021

ICA- T7109(3)/2021

ICA- T7104(4)/2021

ICA- T7141(3)/2021

ICA- T7129(1)/2021

ICA- T7135(1)/2021

ICA- T7117(1)/2021

ICA- T7126(1)/2021ICA- T7120(1)/2021

 The Additional Executive 
Officer, Uttar Dinajpur 
Zilla Parishad invites % 
rate Bids for civil nature 
of works for NIT No. 19/
UDZP/2021-22 Details 
information is available on 
office Notice Board during 
office hours and www.
udzp.in.

Sd/-
Additional Executive Officer,
Uttar Dinajpur Zilla Parishad 

১)  কলকাতার িঙ্কর ড�াষ ডলননর প্বদ্যা-
সাগর ডমন্াপপ্লটন কনলনজ ৪ জুন ডথনক 

চলনে কপ্মউপ্নটি প্কনচন। কনলনজর অধ্যক্ 
�.  রামস্বরূপ গনঙ্গাপাধ্যায়, োত্র সংসনদর 
সাধারণ সম্াদক ডগৌরব প্সং, সভাপপ্ত 

উজ্জ্বল ড�াষ এবং সদস্যনদর উনদ্যানগ এই 
আনয়াজন। স্ুন�ন্টস ইউপ্নয়ন ফানডের 

বরাদ্দ টাকা ডথনক সহায়সম্বলহীন মানুনষর 
জন্য এই মহৎ প্য়াস। আগামী কনয়কপ্দননর 
মনধ্য সুন্দরবন এলাকায় ত্রাণ প্ননয় রাওয়ার 

পপ্রকল্পনার কথা জাপ্ননয়নেন তাঁরা।       ২)  
বাইপানসর ধানর অ্যানপানলা হাসপাতানল 

সম্পূণ্ত প্নখরচায় ডকাপ্ভ�–ভ্যাকপ্সন ডদওয়া 
হল ১০১ জন তকৃতীয় প্লঙ্গনক। ন্যাচারাল 

গ্রুনপর কণ্তধার মনহিকুমার িম্তার নাপ্তর 
জন্মপ্দন উপলনক্ এই কম্তসপূপ্চ পাপ্লত 

হয়। পপ্রনবনির সবুজ রক্ানথ্ত একটি কনর 
গানের চারাও উপহার ডদওয়া হয় তঁানদর।
৩)  ‘  ভ্যাকপ্সন অন হুইল’ । পাপ্তপুকুর মাে 
বাজানর টিকা–কম্তসপূপ্চর উন্াধন করনেন 

সাংসদ �াঃ িান্তনু ডসন। ৪)  দপ্ক্ণ ২৪ 
পরগনায় রানজ্যর বন প্বভাগ এবং কলকাতা 
ডসাসাইটি ফর কালচারাল ডহপ্রনটজ–এর 

উনদ্যানগ �পূপ্ণ্তঝড় পরবততী সুন্দরবন 
পুনগ্তঠননর উনদ্দনি্য একটি প্বনিষ কম্তসপূপ্চর 

আনয়াজন করা হয়। প্েনলন ডজলার বন 
প্বভানগর প্�এফও প্মলন মণ্ডল, অপ্ভননত্রী 

স্বপ্তিকা মুখাপ্জ্ত, সঞ্ালক মীর এবং 
ডসাসাইটির কণ্তধার ডসৌরভ মুখাপ্জ্ত। 

েপ্ব:  আজকাল

১

৪৩

২

প্পলাপ্ন ইননভস্নমন্ট অ্যাডে 
ইডোপ্্রিজ কনপ্তানরিন প্লপ্মনট�

যরমজস্্বাড্ব অমফস:  মরড়ল্বা মরম্ডং,
৯/ ১, আর এন িুখ্বামজ্ব যর্বাড, 

েলে্বাত্বা–৭০০০০১
যফ্বান:  ০৩৩ ৪০৮২ ৩৭০০/  ২২২০ ০৬০০

ওকয়রস্বাইট:  www.pilaniinvestment.com 
ই–যিল:  pilaniinvestment1@gmail.com
CIN: L24131WB1948PLC095302 

প্বজ্ঞপ্তি
যসমর ( মলমস্ং অরমলকগশনস অ্্বান্ড 
মডসক্্বাজ্বার মরকে্বায়্্বারকিন্টস)  
যরগুকলশনস, ২০১৫–এর যরগুকলশন ৪৭ 
সহ পঠনীয় যরগুকলশন ২৯ যি্বাত্বাকরে 
এতদ্দ্বার্বা এই মরজ্ঞমপ্ত জ্বামর ের্বা হকছে 
যে, অন্্বান্ মরষয়সিূকহর প্বাশ্বাপ্বামশ ৩১ 
ি্বাচ্ব, ২০২১ ত্বামরকখ যশষ হওয়্বা ত্ত্রি্বামসে 
ও অথ্বরকষ্বর মনরীমষিত আমথ্বে ফল্বাফল 
( এেে ও পুঞ্ীভূত)  মরকরচন্বা ও অনুকি্বাদন 
এরং ইকুইটি যশয়্বারসিূকহর ওপর লভ্্বাংশ 
( েমদ থ্বাকে)  সুপ্বামরকশর জন্ যে্বাম্প্বামনর 
পমরচ্বালেিণ্ডলীর সভ্বা িঙ্গলর্বার, ২৯ জুন, 
২০২১ ত্বামরখ আকয়্বামজত হকর।
উপমরমলমখত মরষয় সম্পমে্বত এরং 
স্ে এক্সকচকঞ্ যপশ ের্বা তথ্্বারমল 
এক্সকচঞ্গুমলর ওকয়রস্বাইট অথ্ব্বাৎ, www.
nseindia.com ,  www.bseindia.com  
সহ যে্বাম্প্বামনর www.pilaniinvestment.
com  ওকয়রস্বাইকটও প্বাওয়্বা ে্বাকর।
 প্পলাপ্ন ইননভস্নমন্ট অ্যাডে ইডোপ্্রিজ 
 কনপ্তানরিন প্লপ্মনট�–এর পকষি
 আর এস কাি্যপ
 যে্বাম্প্বামন যসকক্রট্বামর
 এি নং:  FCS-8588 
স্্বান:  েলে্বাত্বা
ত্বামরখ:  ২১. ০৬. ২০২১ 

কানব্তা–ডসরাপ্মক্স প্লপ্মনট�
যরমজস্্বাড্ব অমফস:  ৩১, যচৌরমঙ্গ যর্বাড, 

েলে্বাত্বা–৭০০০১৬
CIN: L26999WB1902PLC001537 

প্বজ্ঞপ্তি
যসমর ( মলমস্ং অরমলকগশনস অ্্বান্ড 
মডসক্্বাজ্বার মরকে্বায়্্বারকিন্টস)  
যরগুকলশনস, ২০১৫–এর যরগুকলশন ৪৭ 
সহ পঠনীয় যরগুকলশন ২৯ যি্বাত্বাকরে 
এতদ্দ্বার্বা এই মরজ্ঞমপ্ত জ্বামর ের্বা হকছে 
যে, ৩১ ি্বাচ্ব, ২০২১ ত্বামরকখ যশষ হওয়্বা 
অথ্বরকষ্ব মনরীমষিত আমথ্বে ফল্বাফল 
মরকরচন্বা ও অনুকি্বাদন এরং লভ্্বাংশ 
( েমদ থ্বাকে)  সুপ্বামরকশর জন্ ে্বাকর্ব্বা–
যসর্বামিক্স মলমিকটকডর পমরচ্বালেিণ্ডলীর 
সভ্বা রুধর্বার, ৩০ জুন, ২০২১ ত্বামরখ 
আকয়্বামজত হকর।
এই সম্পমে্বত তথ্ এখ্বাকনও প্বাওয়্বা ে্বাকর:  
( ১)  যে্বাম্প্বামনর ওকয়রস্বাইট:  www.
carbo-ceramics.com ;  ( ২)  মসএসই 
ওকয়রস্বাইট:  www.cse-india.com  
( ম্রিপ যে্বাড:  ১৩০১৯) ।
 কানব্তা–ডসরাপ্মক্স প্লপ্মনট�–এর পকষি
 ডক প্বয়াপ্ন
 ডকাম্াপ্ন ডসনরেটাপ্র
২১ জুন, ২০২১ 

অঙ্কুর মানক্তটিং প্লপ্মনট�
CIN: L52110WB1985PLC240038 

ডরপ্জস্া�্ত অপ্ফস:  ২১০, রুমর প্বাে্ব, েসর্বা রথতল্বা, েলে্বাত্বা–৭০০০৭৮
ডফান:  ০৩৩ ৭১৩০ ০২০৩;  ই–ডমল:  ankurmarketing85@gmail.com 

ওনয়বসাইট:  www.ankurmarketing.com 

প্বজ্ঞপ্তি
যসমর ( মলমস্ং অরমলকগশনস অ্্বান্ড মডসক্্বাজ্বার মরকে্বায়্্বারকিন্টস)  যরগুকলশনস, 
২০১৫–এর যরগুকলশন ২৯ ও ৪৭ যি্বাত্বাকরে এতদ্দ্বার্বা এই মরজ্ঞমপ্ত জ্বামর ের্বা হকছে যে, 
অন্্বান্ মরষয়সিূকহর প্বাশ্বাপ্বামশ ৩১ ি্বাচ্ব, ২০২১ ত্বামরকখ যশষ হওয়্বা অথ্বরকষ্ব মনরীমষিত 
( এেে)  আমথ্বে ফল্বাফল মরকরচন্বা ও অনকুি্বাদকনর জন্ যে্বাম্প্বামনর পমরচ্বালেিণ্ডলীর 
সভ্বা রুধর্বার, ৩০ জুন, ২০২১ ত্বামরখ মরকেল ৪. ০০ট্বায় ২১০, রুমর প্বাে্ব, েসর্বা রথতল্বা, 
েলে্বাত্বা–৭০০০৭৮ ঠিে্বান্বামস্ত যে্বাম্প্বামনর যরমজস্্বাড্ব অমফকস আকয়্বামজত হকর।
 পমরচ্বালেিণ্ডলীর আকদশ্বানুস্বার
 অঙ্কুর মানক্তটিং প্লপ্মনট�–এর পকষি
 স্ব্বাঃ–
স্ান:  েলে্বাত্বা ( প্দব্যা প্সং) 
তাপ্রখ:  ২২. ০৬. ২০২১ যে্বাম্প্বামন যসকক্রট্বামর

 লা ওপালা আর প্জ প্লপ্মনট�
CIN: L26101WB1987PLC042512

যরমজস্্বাড্ব অমফস:  মচত্রকূট, ১১তি তল, ২৩০এ, এ যজ  মস  কর্বাস যর্বাড, েলে্বাত্বা– ৭০০ ০২০
যফ্বান:  + ৯১– ৭৬০৪০ ৮৮৮১৪/ ১৫/ ১৬/ ১৭, ফ্্বাক্স:  + ৯১– ০৩৩– ২২৮৭– ০২৮৪

ই–যিল:  info@laopala.in, www.laopala.in

ডিয়ারনহাল্ারগনণর প্প্ত প্বজ্ঞপ্তি
প্বষয়:  ডকাম্াপ্নর ইকুইটি ডিয়ারসমপূহ ইননভস্র এ�ুনকিন অ্যাডে ডপ্ানটকিন ফাডে 
( ‘ আইইপ্পএফ’ )  অথপ্রটির প্�ম্যাট অ্যাকাউনন্ট স্ানান্তর

মদ যে্বাম্প্বামনজ অ্্বাক্ট ২০১৩ সকঙ্গ পঠিতর্ ইনকভস্র এডুকেশন অ্্বান্ড যপ্র্বাকটেশন 
ফ্বান্ড ( আইইমপএফ)  অথমরটি ( অ্্বাে্বাউমন্টং, অমডট, ট্্বান্সফ্বার অ্্বান্ড মরফ্বান্ড)  রুলস 
২০১৬, ে্বা সিকয় সিকয় পমরি্বামজ্বত অনুে্বায়ী মরজ্ঞমপ্ত প্রদ্বান ের্বা ে্বাকছে যে, যে্বাম্প্বামন 
সেল ইকু্ইটি যশয়্বার যেখ্বাকন মডমভকডন্ড উপেু্বপমর ৭ রের ধকর অদ্বামরেৃত/ অপ্রদতি, 
ইনকভস্র এডুকেশন অ্্বান্ড যপ্র্বাকটেশন ফ্বান্ড ( আইইমপএফ)  অথমরটির মডি্্বাট 
অ্্বাে্বাউকন্ট স্্বান্বান্তর েরকর স্্বান্বান্তরকণর ত্বামরকখর ৩০ মদকনর িকধ্।
উপকর্বাক্ত আইন অনুে্বায়ী যে্বাম্প্বামন সম্পমে্বত যশয়্বারকহ্বা্ড্বারগণকে র্্বামক্তগতভ্বাকর 
১৯ জুন ২০২১ ত্বামরকখ, ত্বাকদর যশষ জ্বান্বা ঠিে্বান্বায় যরমজস্্বাড্ব যপ্বাস্ ি্বাধ্কি মরজ্ঞমপ্ত 
প্রদ্বান েকর ত্বাকদর ওই সেল মডমভকডন্ট ৩১ আগস্ ২০২১ ত্বামরকখর িকধ্ দ্বামর েরকর 
জ্বামনকয়কেন ে্বাকদর যশয়্বার আমথ্বে রষ্ব ২০২১– ২২ সিকয় আইইমপএকফ স্্বান্বান্তমরত 
হকর।
আইইমপএকফর রুল ৬ ( ৩)  ( এ)  অনুে্বায়ী যে্বাম্প্বামন যস সেল যশয়্বারকহ্বা্ড্বাকরর ন্বাি 
আপকল্বাড েকরকেন ে্ঁবাকদর মডমভকডন্ড উপেু্বপমর স্বাত রের ধকর অপ্রদতি র্বা অদ্বামরেৃত 
এরং ে্ঁবাকদর যশয়্বার আইইমপএকফর মডি্্বাট অ্্বাে্বাউকন্ট স্্বান্বান্তর হকর। যসখ্বাকন 
যফ্বামলও নম্বর, র্বা মডমপআইমড এরং ্্বাকয়ন্ট আইমড ও যশয়্বার সংখ্্বার উকলেখ আকে 
ে্বা আইইমপএকফ স্্বান্বান্তর হকর। এই তথ্ প্রদ্বান ের্বা হকয়কে যে্বাম্প্বামনর ওকয়রস্বাইট 
www.laopala.in–এ।
ডর সকল ডিয়ারনহাল্ার ২০১৩– ১৪ এবং পরবততী সমনয়র প্�প্ভন�ডে দাপ্ব কনরনপ্ন 
তাঁনদর প্�প্ভন�ডে দাপ্ব করনত অনুনরাধ করা হনছে। রপ্দ ডিয়ারনহাল্ারগণ অদাপ্বককৃ ত 
প্�প্ভন�ডে দাপ্ব না কনরন ৩১ আগস্ ২০২১ বা তার পপূনব্ত, ডসনক্নত্র ডকাম্াপ্ন 
ডিয়ারনহাল্ারগনণর নামাপ্ঙ্কত ইকুইটি ডিয়ারসমপূহ আইইপ্পএফ অথপ্রটির 
অ্যাকাউনন্ট প্নপ্দ্তষ্ট তাপ্রনখ স্ানান্তর করনবন।
অদ্বামরেৃত মডমভকডন্ড এরং সম্পমে্বত যশয়্বারসিূহ–সহ সেল সমুরধ্বাসিূহ ে্বা 
আইইমপএকফ স্্বান্বান্তমরত হকর, ত্বা আইইমপএফ রুলস অনুে্বায়ী আইইমপএফ 
অথমরটি যথকে দ্বামর ের্বা ে্বাকর। আইইমপএফ রুলস অনুে্বায়ী মনধ্ব্বামরত ফি্ব 
আইইমপএফ– ৫ ি্বাধ্কি আল্বাদ্বা আকরদন জি্বা েরকত হকর;  ওই ফি্ব ও অন্্বান্ মরশদ 
আইইমপএকফর ওকয়রস্বাইট www.iepf.gov.in–এ প্বাওয়্বা ে্বাকর। যে সেল সম্পমে্বত 
যশয়্বারকহ্বা্ড্বারগণ র্বাস্মরে আে্বাকর যশয়্বার ধকর যরকখকেন এরং তথ্বা আইইমপএফ 
অথমরটিকত স্্বান্বান্তর হকর ত্বাকদর মরজ্ঞমপ্ত প্রদ্বান ের্বা হকছে যে যে্বাম্প্বামন িূল যশয়্বার 
শংস্বাপত্র ( সিূহ)  স্্বাকন ডুমলিকেট যশয়্বার শংস্বাপত্র জ্বামর েরকরন আইইমপএফ 
অথমরটির মডি্্বাট অ্্বাে্বাউকন্ট স্্বান্বান্তরকণর জন্ এর ফকল ত্বাকদর ন্বাি্বামকিত িূল যশয়্বার 
শংস্বাপত্র ( সিূহ)  র্বামতল হকর এরং হস্্বান্তরকে্বাগ্ হকর ন্বা। যে সেল যশয়্বারকহ্বা্ড্বার 
মডকিটিমরয়্বাল্বাইজড আে্বাকর যশয়্বার ধকর যরকখকেন ত্ঁবাকদর যষিকত্র সম্পমে্বত 
যশয়্বারকহ্বা্ড্বারগকণর মডকপ্বামজটমর প্বাটি্বমসকপন্টকদর প্রকয়্বাজনীয় মনকদ্বশ প্রদ্বান েরকরন।
যে্বাম্প্বামনর আপকল্বাড ের্বা মরররণ মরজ্ঞমপ্ত রকল িকন ের্বা হকর যে্বাম্প্বামন দ্্বার্বা নতুন 
যশয়্বার শংস্বাপত্র ( সিূহ)  জ্বামর ের্বার যষিকত্র এরং মদ রুলস অনেু্বায়ী ত্বা আইইমপএকফ 
স্্বান্বান্তকরর জন্ এরং মডকপ্বামজটমর প্বাটি্বমসকপন্টগণকে মনকদ্বশ্বারমল জ্বামর েরর্বার জন্।
যে্বানও দ্বামর র্বা প্রকনের জন্ যে্বাম্প্বামনর যরমজস্ট্বার অ্্বান্ড যশয়্বার ট্্বান্সফ্বার একজন্ট 
যিস্বাস্ব ি্বাকহশ্রী ড্বাট্বাকিটিক্স প্র্বাইকভট মলমিকটড, ২৩, আর এন িুখ্বামজ্ব যর্বাড, ৬ষ্ তল, 
েলে্বাত্বা– ৭০০ ০০১, যফ্বান:  ০৩৩ ২২৪৩– ৫০২৯ র্বা ই–যিল mdpldc@yahoo.
com–এ যে্বাগ্বাকে্বাগ েরুন।
 ল্বা ওপ্বাল্বা আর মজ মলমিকটকডর পকষি
 স্ব্বা/ – 
ত্বামরখ:  ১৯. ০৬. ২০২১   ে্বাঞ্চন মপ  জয়সওয়্বাল
স্্বান:  েলে্বাত্বা    কে্বাম্প্বামন যসকক্রট্বামর

এসপ্বএফপ্স প্ফনান্স প্াইনভট প্লপ্মনট�
( পপূব্ততন স্ল প্বজননস প্ফননরেপ্�ট ইপ্ডেয়া প্াইনভট প্লপ্মনট�) 

ডরপ্জস্া�্ত অপ্ফস:  ইউমনট নং ১০৩, মদ্তীয় তল, মস এ্্বান্ড মর য্্বায়্্বার, সঙ্গি েিকলিক্স,
গ্্বাি– চে্বাল্বা, আকন্ধমর–কুরল্বা যর্বাড, আকন্ধমর ( ইস্) , িুম্বই–৪০০০৫৯

দাপ্ব প্বজ্ঞপ্তি
যেকহতু মনম্নমলমখত ঋণগ্হীত্বাগণ/  সহ–ঋণগ্হীত্বাগণ যদওয়্বান হ্বাউমজং মফন্বান্স েকপ্ব্বাকরশন ( ‘ মডএইচএফএল’ )  –এর যথকে আমথ্বে সহ্বায়ত্বা গ্হণ েকরমেকলন। ১৪ জুন, ২০১৯ 
স্ব্বাষিমরত মডড অফ অ্্বাস্বাইনকিন্ট অনুে্বায়ী মডএইচএফএল উক্ত আমথ্বে পমরসম্পদ এরং অন্্বান্ অমধে্বারসিূহ মসমেউমরট্বাইকজশন ট্্বাকস্র অনুকূকল অপ্বণ েকরকে। পররত্তীকত, উক্ত 
মসমেউমরট্বাইকজশন ট্্বাকস্র তরকফ মনম্নরমণ্বত জ্বামিনেুক্ত পমরসম্পদগুমলর এনকফ্বাস্বকিন্ট সহ ে্বারতীয় প্রমক্রয়্বা চ্বাল্বাকন্বার জন্ এসমরএফমস মফন্বান্স প্র্বাইকভট মলমিকটড–যে মনকয়্বাগ ের্বা 
হকয়কে। আির্বা এই িকি্ব জ্বান্বাকত চ্বাই যে, উক্ত আমথ্বে সহ্বায়ত্বা গ্হণ ের্বা সক্বেও মনকম্ন্বাক্ত ঋণগ্হীত্বাগণ/  সহ–ঋণগ্হীত্বাগণ মনধ্ব্বামরত ত্বামরখ অনুে্বায়ী সুদ ও আসল অথ্ব্বাকি পমরকশ্বাকধ 
মরমভন্ প্রে্বার যখল্বাপ েকরকেন। ভ্বারতীয় মরজ্বাভ্ব র্্বাককির মনকদ্বমশে্বা অনুে্বায়ী মনম্নমলমখত ত্বামরকখ উক্ত অ্্বাে্বাউন্টগুমল অনুৎপ্বাদে পমরসম্পদ ( এনমপএ)  মহকসকর যরেমণরদ্ধ হকয়কে এরং 
এরই পমরকপ্রমষিকত অনুকি্বামদত আমধে্বামরে মসমেউমরটি ইন্ট্বাকরস্ ( এনকফ্বাস্বকিন্ট)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৩ সহ পঠনীয় মসমেউমরট্বাইকজশন অ্্বান্ড মরেনস্ট্বােশন অফ মফন্বামন্সয়্বাল 
অ্্বাকসটস অ্্বান্ড এনকফ্বাস্বকিন্ট অফ মসমেউমরটি ইন্ট্বাকরস্ অ্্বাক্ট, ২০০২  [ ‘ স্বারফ্বাকয়মস অ্্বাক্ট’ ] –এর ১৩( ১২) ধ্বার্বাধীকন ত্বাঁর ওপর অমপ্বত ষিিত্বারকল এখ্বাকন মনকচ উমলেমখত ত্বামরকখ দ্বামর 
মরজ্ঞমপ্তগুমল জ্বামর েকরমেকলন ে্বার ি্বাধ্কি উক্ত মরজ্ঞমপ্ত প্র্বামপ্তর ত্বামরখ যথকে ৬০ মদকনর িকধ্ উক্ত মরজ্ঞমপ্তকত উমলেমখত পমরি্বাণ অথ্ব্বাকি এরং পমরকশ্বাকধর ত্বামরখ পে্বন্ত উক্ত অথ্ব্বাককির 
ওপর চুমক্তিকত্বা হ্বাকর পররত্তী সুদ, আনুষমঙ্গে খরচ্বাপ্বামত, ি্বাসুল, চ্বাজ্ব ইত্্বামদ আদ্বায় যদওয়্বার জন্ সংমলিষ্ট ঋণগ্হীত্বাগণ/  সহ–ঋণগ্হীত্বাগকণর প্রমত আহ্্বান জ্বান্বাকন্বা হকয়মেল।
সংমলিষ্ট পষিগকণর সর্বকশষ জ্ঞ্বাত ঠিে্বান্বায় ওই মরজ্ঞমপ্তগুমল প্বাঠ্বাকন্বা হকলও যসগুমল অমরমলেৃত অরস্্বায় যফরত একসকে এরং যসই ে্বারকণ এই প্রে্বাশ্ মরজ্ঞমপ্তর ি্বাধ্কি ত্বাঁকদর অরগত 
ের্বাকন্বা হকছে।

ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা এবং ্ানস্র 
নাম

প্বজ্ঞপ্তি এবং 
এনপ্পএ–র তাপ্রখ

ডলান নম্বর এবং বনকয়া অথ্তাঙ্ক জাপ্মনরুক্ত পপ্রসম্নদর বণ্তনা

১.  ডচৌধাপ্র ড্ার প্মল
২.  প্বননাদ ডচৌধাপ্র
৩.  অলক ডচৌধাপ্র
ঠিে্বান্বা:  যহ্বাম্ডং নং ২৭০, জ্বািুমরয়্বা থ্বান্বা 
যি্বাড়, রধ্বি্বান, যপ্বাস্ অমফকসর ে্বাকে, 
রধ্বি্বান, জ্বািুমরয়্বা, পমচিিরঙ্গ–৭১৩৩৩৬।
্ানস্র নাম:  এসমরএফমস এইচএল ট্্বাস্ 
জুন ২০১৯ 

প্বজ্ঞপ্তির তাপ্রখ: 
২১ এমপ্রল, ২০২১

এনপ্পএ–র তাপ্রখ: 
৩১ ি্বাচ্ব, ২০২১

ডলান অ্যাকাউন্ট নম্বর:  
10700001762DH (PR00685515) 
ঋনণর অথ্তাঙ্ক:  ₹ ৬৫,৮০,০০০/ – ( পঁয়ষট্টি 
লষি আমশ হ্বাজ্বার ট্বাে্বা ি্বাত্র) 
বনকয়া অথ্তাঙ্ক:  ₹৬৭,৭১,৫১৪/ – (স্বাতষট্টি 
লষি এে্বাতির হ্বাজ্বার প্বাঁচকশ্বা যচ্বাদ্দ ট্বাে্বা 
ি্বাত্র) , ১৪ এমপ্রল, ২০২১ ত্বামরকখর মভমতিকত

মনকম্ন্বাক্ত সম্পমতির অপমরহ্বাে্ব সিগ্ পমরি্বাণ অথ্ব্বাৎ, স্বাি্বান্ 
েিকরমশ প্র্বায় ৮ যডমসকিল ি্বাকপর জমি ে্বার অরস্্বান:  যিৌজ্বা– 
জ্বািুমরয়্বা, যজ এল নং ২১, খমতয়্বান নং– আর এস ১০৮৬, 
এল আর ৩৬১৯, ৩৬১৮, লিট নং– আর এস এরং এল আর– 
১৭৮৭, থ্বান্বা– র্বামনগঞ্, এমডএসআর– র্বামনগঞ্, যজল্বা– 
রধ্বি্বান, জ্বািুমরয়্বা র্বাজ্বার, যপ্বাঃঅঃ ও থ্বান্বা– জ্বািুমরয়্বা, যজ এল 
নং ২১, জ্বািুমরয়্বা থ্বান্বা যি্বাকড়র ে্বাকে, এল আর লিট নং ১৩৮৭, 
যিৌজ্বা– জ্বািুমরয়্বা রুর্বাল, রধ্বি্বান, পমচিিরঙ্গ–৭১৩৩৩৬।

১.  প্সরাজ তরফদার
২.  রাজ্াক তরফদার
৩.  সুরজ তরফদার
ঠিে্বান্বা:  পমচিিপ্বাড়্বা, র্বাজ্বারহ্বাট 
মরষু্পুর ২ নং, র্বাজ্বারহ্বাট, েলে্বাত্বা, 
পমচিিরঙ্গ–৭০০১৩৫।
্ানস্র নাম:  এসমরএফমস এইচএল ট্্বাস্ 
জুন ২০১৯

প্বজ্ঞপ্তির তাপ্রখ: 
২১ এমপ্রল, ২০২১

এনপ্পএ–র তাপ্রখ: 
৩১ ি্বাচ্ব, ২০২১

ডলান অ্যাকাউন্ট নম্বর:  
19400043090DH (PR00689177)  
ঋনণর অথ্তাঙ্ক:  ₹৯৯,৭৫,০০০/ – (মনর্বানব্বই 
লষি পঁচ্বাতির হ্বাজ্বার ট্বাে্বা ি্বাত্র) 
বনকয়া অথ্তাঙ্ক:  ₹১,১৩,৪১,৯২০/ – (এে 
যে্বাটি যতকর্বা লষি এেচমলেশ হ্বাজ্বার ন’ যশ্বা 
কুমড় ট্বাে্বা ি্বাত্র) , ১৪ এমপ্রল, ২০২১ 
ত্বামরকখর মভমতিকত

মনকম্ন্বাক্ত সম্পমতির অপমরহ্বাে্ব সিগ্ পমরি্বাণ অথ্ব্বাৎ, ৪০৫০ 
রগ্বফুট ি্বাকপর ( প্রথি তল ২০২৫ রগ্বফুট এরং মদ্তীয় তল 
২০২৫ রগ্বফুট)  এেতল্বা র্বামড় সকিত স্বাি্বান্ েিকরমশ প্র্বায় ৩২ 
যডমসকিল ি্বাকপর জমি ে্বার অরস্্বান:  অংশ মরকশকষ আর এস 
দ্বাগ নং ১৬৭৪ ও ১৬৭৪/ ২৪৭১, মস এস খমতয়্বান নং ৪৭৩ ও 
৭৪৯, আর এস খমতয়্বান নং ৭০৯, এল আর খমতয়্বান নং ৩২৮৪ 
১৫৬৮, যিৌজ্বা– মরষ্বাণপুর, যজ এল নং ৪৪, থ্বান্বা– র্বাজ্বারহ্বাট, 
যজল্বা– উতির ২৪ পরগন্বা, র্বাজ্বারহ্বাট মরষু্পুর ২ নং গ্্বাি 
পঞ্চ্বাকয়কতর এল্বাে্বাধীন, েলে্বাত্বা, পমচিিরঙ্গ–৭০০১৩৫।

উপমরমলমখত ে্বারণগুমলর যপ্রমষিকত, এতদ্দ্বার্বা উপমরমলমখত ঋণগ্হীত্বাগণ/  সহ–ঋণগ্হীত্বাগকণর প্রমত এই মরজ্ঞমপ্ত জ্বামর ের্বা হকছে ে্বাকত ত্বাঁর্বা এই মরজ্ঞমপ্ত প্রে্বাকশর ত্বামরখ যথকে ৬০ 
মদকনর িকধ্ উপমরমলমখত রকেয়্বা অথ্ব্বাকি, তৎসহ ভমরষ্কতর সুদ ও প্রকে্বাজ্ চ্বাজ্বসিূহ সকিত আদ্বায় যদন, অন্থ্বায় এই মরজ্ঞমপ্তর ত্বামরখ যথকে ৬০ মদন অমতর্বামহত হকল স্বারফ্বাকয়মস 
অ্্বাকক্টর ১৩( ৪)  ধ্বার্বা এরং এর অধীন অন্্বান্ প্রকে্বাজ্ রুলসিূহ যি্বাত্বাকরে উক্ত ঋণগ্হীত্বাগণ ও রন্ধেদ্বাত্বাগকণর জ্বামিনেুক্ত পমরসম্পদসিূকহর দখল যনওয়্বা সহ অন্্বান্ পদকষিপ 
গ্হণ ের্বা হকর।
অনুগ্হ েকর যখয়্বাল র্বাখকরন যে, স্বারফ্বাকয়মস অ্্বাকক্টর ১৩( ১৩)  ধ্বার্বাধীকন যে্বানও ঋণগ্হীত্বা জ্বামিনেুক্ত ঋণদ্বাত্বার আগ্বাি মলমখত অনুকি্বাদন ে্বাড়্বা ত্বাঁর/ ত্বাঁকদর জ্বামিনেুক্ত 
পমরসম্পদগুমল মরমক্র, মলজ র্বা অন্ যে্বানও উপ্বাকয় হস্্বান্তর েরকরন ন্বা।
 স্বাঃ–
তাপ্রখ:  ২২ জুন, ২০২১ ( ডজায়াল নাদার) , অনুনমাপ্দত আপ্ধকাপ্রক
স্ান:  পপ্চিমবঙ্গ এসপ্বএফপ্স প্ফনান্স প্াইনভট প্লপ্মনট�  

 ইপ্ডেয়া এক্সনচঞ্জ ব্াঞ্
৪, ইমন্ডয়্বা এক্সকচঞ্ যলিস, েলে্বাত্বা– ৭০০০০১
ই– যিল: INDIAE@bankofbaroda.co.in

 লকার ডভনে ডখালার ডনাটিস
এতদ্দ্বার্বা মনম্নমলমখত লে্বার ভ্বাড়্বাগ্হীত্বাকদর জ্ঞ্বাত্বাকথ্ব এই যন্বাটিস জ্বামর ের্বা হকছে যে, আি্বাকদর তরকফ িকন 
েমরকয় যদওয়্বা এরং যন্বাটিস প্বাঠ্বাকন্বা সক্বেও আপন্বার্বা লে্বাকরর ভ্বাড়্বা প্রদ্বাকন যখল্বামপ হকয়কেন এরং এই ে্বারকণ 
এই র্্বাকি ২৯. ০৬. ২০২১ তাপ্রখ ডবলা ১২টার সময় মনম্নমলমখত লে্বারগুমল যভকঙ খুকল যফল্বার মসদ্ধ্বান্ত মনকয়কে। 
এতদ্দ্বার্বা আপন্বাকদর ওপকর যলখ্বা ত্বামরকখর আকগ রকেয়্বা ভ্বাড়্বা আদ্বায় যদওয়্বার জন্ অনুকর্বাধ জ্বান্বাকন্বা হকছে, 
ে্বার অন্থ্বা হকল ওপকর যলখ্বা ত্বামরখ ও সিকয় মনধ্ব্বামরত স্্বাকন হ্বামজর থ্বােকত রল্বা হকছে। আপন্বার্বা েমদ ওপকর 
যলখ্বা ত্বামরখ ও সিকয় সংমলিষ্ট ব্্বাকঞ্চ হ্বামজর ন্বা থ্বাকেন, যসকষিকত্র আপন্বাকদর অনুপমস্মতকত এই র্্বাককির মরমধ যিকন 
স্ব্বাভ্বামরে পদ্ধমতকতই লে্বারগুমল যভকঙ যখ্বাল্বা হকর ে্বার ঝঁুমে ও দ্বাময়ত্ব পুকর্বাপুমর আপন্বাকদর ওপরই রত্ব্বাকর।

রেম
নং

লকার ধারকগনণর নাম ও ঠিকানা–সহ 
একপ্ত্রত ধারনকর নাম

লে্বার 
নং

লকার 
ধরন

ডর তাপ্রখ 
ডথনক বনকয়া

লকার ভাড়া 
বনকয়া অথ্তাঙ্ক 

( টাকায়) 

১ মপূলপ্জ মাপ্হন্দর, ১২এ ল্বাভ লে যলিস, 
েলে্বাত্বা–  ৭০০০১৯

১৮১৩ এফএি ১০. ০৪. ২০১৮ ৪০,৫৯২. ০০

২ মরক্রি আমদত্ ে্বাকন্বামরয়্বা, ৪, ইমন্ডয়্বা এক্সকচঞ্ 
যলিস, েলে্বাত্বা–৭০০০০১

১৭৪০ মডএি ২১. ০৪. ২০১৮ ২০, ৯৪৫. ০০

৩ নওল প্কনিার পাপ্ড়য়া, ২৬/ ১ স্ট্্বান্ড যর্বাড, 
েলে্বাত্বা– ৭০০০০১

১৬০২ মডএি ২৭. ০৬. ২০১৯ ১১, ০৯২. ০০

৪ প্রধকরণ ডচৌরাপ্রয়া, এমস– ১০১, যসক্টর–১, 
েলে্বাত্বা–৭০০০৬৪

১৬০৭ মডএি ২৮. ০৭. ২০১৯ ১০, ৮৫৬. ০০

৫ ডকিরী চাঁদ িারদা, ১১৭/ ১, এন এস যর্বাড, 
েলে্বাত্বা–৭০০০৪০

১০৬০ ইএি ২৩. ১২. ২০১৯ ১০,৬২০. ০০

৬ দীনা এম ডভারা, ৫৬এ, পদ্মপুকুর যর্বাড, 
েলে্বাত্বা–৭০০০২০

১৯৮৫ এইচএি ০৯. ০১. ২০২০ ১৯,৫৮৮. ০০

৭ বাসন্তী ড�াষ ( বপ্রষ্ঠ নাগপ্রক) , লে্্বাট নং 
এ৩/ ১, পূর্ব্বা আর্বাসন মডএফ ব্লে’ , ১৫৮ ২/ ১, 
র্বাজড্বাঙ্বা যিন যর্বাড, েলে্বাত্বা–৭০০১০৭

০১৪৭৮ মরএি ১৫. ০১. ২০২০ ৬,১৩৬. ০০

৮ মনি্বল ত্বাকতর, ৪, ইমন্ডয়্বা এক্সকচঞ্ যলিস, 
েলে্বাত্বা–৭০০০০১

০৯৯৬ এএি ২৪. ০১. ২০২০ ৪,৮৩৮. ০০

৯ ত্শকলন মরজয় চ্্বাট্বামজ্ব, ৮৯ রীকরন র্বায় যর্বাড 
( পমচিি) , রকুলতল্বা, েলে্বাত্বা–৭০০০৬১

১০১০ এএি ১৬. ০২. ২০২০ ৪,৮৩৮. ০০

১০ এ ডতাষ, মপ ৩২ এরং ৩৩, ইমন্ডয়্বা এক্সকচঞ্ 
যলিস, েলে্বাত্বা–৭০০০০১

১৯৫৯ এলএি ২০. ০৪. ২০২০ ২৬,০৭৮. ০০

১১ সত্ন্বার্বায়ণ মসংম�, ৪৯/ ১এন, র্বাধ্বাকগ্বামরন্দ 
নগর যর্বাড, েলে্বাত্বা–৭১২২৩৩

২৫৪ এএি ২৩. ০৫. ২০২০ ৪,৫৪৩. ০০

১২ প্ররীর কুি্বার সরে্বার, সীি্বা সরে্বার, ১০৪ 
স্বাভ্বারে্বার এমপটি ৩৯ আইমপ এক্সকটন. , 
মদমলে–১১০০৯২

০৯০৯ এএি ১৩. ০৬. ২০২০ ২,৫৩৭. ০০

তাপ্রখ: ১৪. ০৬. ২০২১, স্ান: কলকাতা  ব্াঞ্ ম্যাননজার, ব্যাঙ্ক অফ বনরাদা


