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ISHITA AYAN DUTT 
Kolkata, 1 March 

A dry spell for more than four 
months is casting its shadow 
on the production of first flush 
in Darjeeling, North Bengal, 
popularly referred to as the 
“Champagne of teas”. 

What makes the first flush 
so important is that it accounts 
for 15-20 per cent of the crop in 
Darjeeling, but 35-40 per cent 
of revenues for the year. And 
roughly about 60-65 per cent 
is exported. But dry weather 
conditions are threatening this 
delicate and floral batch of teas 
with muscatel notes that make 
the world’s finest cuppa or the 
“Champagne of teas”. 

The last good rainfall was 
early October and the accrued 
deficit was about one inch by 
February-end. “If it doesn’t rain 
by March 15, then the loss in the 
first flush could be to the extent 
of 40-50 per cent,” said S San -
nigrahi, senior principal scien-
tist, Tea Research Asso ci ation, 
Darjeeling Advisory Cen tre. 

Even if it rains in the next 
few days, it’s unlikely to make 
up for the deficit. “The re sult 
of any rainfall will be felt only 
a fortnight later. So, there will 
be a crop loss. And if the first 
flush is impacted, it will li k ely 
take a toll on the second flu sh 
as well,” Sannigrahi exp lained. 

Anshuman Kanoria, chair-
man, Indian Tea Exporters As -
so ciation, pointed out that the 
top first flush teas were airlifted 

by importers in different coun-
tries to bring it to the table as 
quickly as possible. “Sea ship-
ments normally start in April.” 

As of now, Kanoria said, 
though the first flush looked 
challenging from a crop and 
quality aspect, it was difficult 
to take a call. “Gardens at lower 
elevations have already been 
hit. But we have not reached 
the point where it can’t be sal-
vaged for parts of the district.” 

Erratic rainfall is not new in 
Darjeeling — the region 
recorded its lowest production 
in two decades last year (2022) 

at 6.6 million kg (mkg). But 
right now, among the tea grow-
ing regions, it’s a trouble spot 
from a weather perspective. 

Dooars, about 100 km from 
Darjeeling in North Bengal, is 
better off, while Upper Assam 
is in a relatively good place. 

Vikram Singh Gulia, man-
aging director, Amalgamated 
Plantations Pvt Ltd, said there 
was some rain in February in 
Dooars and Assam that would 
help with the initial crop till 
mid-March. “However, if more 
rain in March, and subseq -
uently in April, is not received 

then the crop for end-March till 
May will be adversely 
impacted,” he added. 

Arijit Raha, secretary gen-
eral, Indian Tea Association, 
said that delay in rainfall could 
create drought-like conditions, 
which, if prolonged, would 
have an adverse fallout on the 
crop across North India. 

North India — comprising 
primarily West Bengal and 
Assam — accounts for about 83 
per cent of the country’s tea 
production. Crop conditions in 
Upper Assam are understood 
to be much better. 

Himanshu Shah, chairman, 
M K Shah Exports, said, “The 
situation in Upper Assam is 
very good; rains in 2023, so far, 
were higher than last year. 
North Bank, Golaghat and Jor -
hat are slightly deficient, but 
no worries on the crop so far.” 

But he added that if there is 
the El Nino effect and less rain, 
things may change. 

Dry weather conditions 
have taken a toll on production 
in South India, though. Sanjith 
R Nair, secretary, United Plan -
ters’ Association, said in some 
regions in South India like 
Munnar, about 550-600 hec-
tares were impacted by frost in 
February. “So, there, we are 
anticipating a 20-25 per cent 
decline in crop. Nilgiris will 
also see a 20-22 per cent lower 
crop due to dry weather con-
ditions. Overall, South India in 
the first quarter will have a low 
crop compared to last year.”

VANITA KOHLI-KHANDEKAR 
Pune, 1 March 

More than nine in 10 
consumers in India 
(95 per cent) want 

an all-in-one platform that 
simplifies their entertain-
ment experience across 
streaming, fantasy sports, 
social media, e-commerce et 
al. The country is not an out-
lier either. In 10 of the largest 
consumer markets across the 
world, 72 per cent consumers 
have difficulty finding some-
thing to watch online. More 
than 55 per cent are over-
whelmed by the choice there 
is and about 26 per cent 
spend more than 10 minutes 
looking for things to watch. 
More than three-fourths of 
consumers use cross-service 
search engines. About 35 per 
cent unsubscribed from at 
least one of the big five 
streaming video services in 
the last 12 months. And 26 per 
cent plan to cut one or more 
in the next 12 months. 

Those, among others, are 
some of the takeaways from 
Reinvent for Growth, a study 
of 6,000 consumers of online 
entertainment across 10 
countries including the US, 
Australia and India. It was 
conducted between October 
and November 2022. The 
sample size is 
rather small but 
the second year 
of the study 
brings forth 
interesting 
trends for anyone 
following online 
media. As the 
novelty of having 
video-on-demand wears off, 
what it is that is driving  
consumer behaviour and 
expectations are among the 
questions the study attempts 
to answer. 

Going by Accenture’s 
research it looks like stream-
ing entertainment will settle 

into the same kind of groove 
that linear TV did. The report 
suggests that consumers 
want more convenience, less 
decision-making. Having to 
re-enter their basic informa-
tion to sign up for a new serv-
ice is the single greatest 
source of frustration for con-
sumers. About 86 per cent 
consumers would be inter-
ested in a single service that 
captured and shared all their 
basic information along with 
content preferences. Almost 
37 per cent say they would 
pay for this. Many consumers 
value being able to access 
other services directly from 
their usual streaming home 
page — 70 per cent for music, 
63 per cent for web browsing, 
62 per cent for e-commerce, 
and 60 per cent to connect 
with family and friends. 

The fun part is their view 
of advertising in a world 
where subscription-driven 
video streaming services are 
setting the tone for the mar-
ket. The report says that 
almost 39 per cent consumers 
won’t pay to remove ads. 

More welcome 
ad-funded 
content with 52 
per cent con-
sumers increas-
ing their use of 
completely ad-
supported video 
in the past year. 

The Indian 
market reflects much of this. 
“The shifts in consumer pref-
erences and behaviour point 
towards the need for aggrega-
tion,” said Neeraj Sharma, 
managing director, commu-
nications, media and tech-
nology, Accenture India, in a 
press release on the report. 

Maybe it is time to learn 
some lessons from TV, say 
analysts. When satellite  
TV took off in 1991, broad-
casting was barely ~500 crore 
in total revenues. Today at 
over ~72,000 crore in revenue 
and 892 million viewers, TV 
is the biggest chunk of  
India’s ~161,400 crore  
media and entertainment 
business. Sure, growth  
came because there was very 
little on offer except for  
newspapers and films but it 
picked up pace because 
broadcasters invested in tools 
to aid growth. 

Very early on in its evolu-
tion broadcasters had started 
subscribing to a rating serv-
ice. There was INTAM and 
TAM and from 2015 onwards 
the Broadcast Audience 
Research Council. This made 
it easier for advertisers to fig-
ure out how, when and how 
much to use TV. Later, DTH 

players put money and tech-
nology behind electronic pro-
gramme guides that took you 
across broadcasters, channels 
and shows in one shot. They 
invested in call centres that 
could guide you on channels, 
packages or tackle your prob-
lems as a subscriber. That 
brought some method to a 
market with more than 800 
TV channels. 

Going by the Accenture 
study, that kind of industry-
wide co-operation is what 
online entertainment needs 
right now. Unlike TV, there are 
no single third-party metrics 
on online viewing that every-
body agrees on and that comes 
without caveats attached. The 
lack of good metrics means ad 
rates that digital commands 
are less than half of regular 
broadcast TV. 

On the distribution front, 
telcos such as Airtel and Jio 
offer OTT bundles but there 
is no support system from the 
OTTs for servicing sub-
scribers. For instance, if you 
forget to renew your sub-
scription, you will probably 
discover it when, say, the pre-
mium part of SonyLIV is not 
viewable. At most you will get 
an e-mail reminder. 

According to Comscore 
data India has 485 million 
online media consumers, 
almost all of whom watch 
streaming video. Media 
Partners Asia reckons there 
are 120 million subscribers. 
Put together, the free, ad-
funded and pay OTTs and 
market is a healthy ~17,000 
crore, five years after the 
boom began in earnest. This 
report is a signal for stream-
ing video players to make 
some housekeeping changes.

n In the last 12 months, 41 per 
cent Indians unsubscribed from 
at least one of five streaming 
video-on-demand services  

n 42 per cent said that they plan 
to cut one or more in the next 
12 months 

n 62 per cent reported frustration 
at not finding something  
to watch 

n  77 per cent are overwhelmed 
by the number of streaming 
services to choose from 

n  30 per cent say it takes more 
than 10 minutes to settle on a 
streaming choice (up from 17 
per cent in 2021) 

Source: Reinvent for Growth, Accenture

INDIA IN FOCUS

A new study  
by Accenture 
emphasises  
the need for 
aggregation  
in online 
entertainment

Streaming grows up

DEBARGHYA SANYAL 
New Delhi, 1 March 

The debate around Micro -
soft’s pending $68.7-billion 
acquisition of American video 
game publisher Activision 
Blizzard continues to inten-
sify, particularly after 
Microsoft’s recent meeting 
with European Union regu-
lators. During the meeting, 
Microsoft looked to make its 
case, mostly countering 
Sony’s opposition to the deal. 

One of the biggest points 
about the Activision purchase 
pertains to the potential 
implications for Call of Duty, 
one of the world's best-selling 
video game franchises. 

Sony argues that the 
acquisition would grant 
Microsoft too much control 
over a franchise like Call of 
Duty, and the potential 
restrictions may give the com-
pany an unfair advantage. 

Microsoft counters this 
argument, claiming that it’s 
not in the company’s best 
interest to restrict access to 
Activision Blizzard properties 
and that it remains com-
mitted to continuing offering 
Call of Duty and other IPs to 
other platforms. 

The tech giant has 
explicitly stated that 
Microsoft has offered to  
continue bringing Call of 
Duty to PlayStation for the 
foreseeable future in a long-
term agreement. 

Microsoft is also lobbying 
hard to get other gaming 
giants on its team. 

In its latest attempt at gain-
ing support for the acqui-
sition, Microsoft announced 
that the company is partner-
ing up with Nintendo. A 10-
year agreement with the gam-
ing major will bring Call of 
Duty to Nintendo players on 
the same day as Xbox, with 

full feature and content parity. 
While Microsoft has assured 
Call of Duty’s performance on 
Nintendo, the company is yet 
to share details on the spe-
cifics of the deal. 

Earlier, bartering for 
Nvidia’s support, the tech-
giant had also signed a similar 
10-year contract that gives 
Nvidia the right to stream 
Xbox PC games over its 
GeForce Now cloud gaming 
subscription service. 

These moves make a 
strong case for Microsoft’s 
willingness to share. 

The deal isn’t just for Halo 
or Forza Motorsport but also 
covers the Bethesda games 
like Fallout and The Elder 
Scrolls. Minecraft is coming to 
GeForce Now. And if the 
Activision Blizzard deal goes 
through, the entire Battle.net 
catalogue — including Call of 
Duty, Overwatch and presum-
ably StarCraft, Warcraft,  
and Diablo — will be available 
on GeForce. 

In all probability, the 
Xbox-maker will continue to 
forge more Call of Duty-
related partnerships, and  
has already gained approval  
from Brazil, Serbia,  
Saudi Arabia, and Chile 
regions. Reportedly, China 

will also approve Microsoft’s 
Activision purchase in  
the future. 

However, despite the 
seemingly growing support 
for Microsoft, questions still 
loom over the potential impli-
cations of its increased con-
trol over Activision Blizzard. 

In December, US’s Federal 
Trade Commission (FTC) 
sued to block 
the Activision 
acquisition 
claiming that 
it will lead to 
Microsoft 
“manipulat-
ing 
Activision’s 
pricing, 
degrading 
Activision’s 
game quality 
or player 
experience on rival consoles 
and gaming services” as well 
as “changing the terms and 
timing of access to 
Activision's content, or with-
holding content from com-
petitors entirely”. 

Soon, the UK’s 
Competition and Markets 
Authority (CMA) conducted 
its own investigations on the 
pending deal. The UK regu-
lator raises concerns over 

game exclusivity and cloud 
gaming. While Microsoft 
holds a commanding position 
in the cloud gaming market, 
the CMA points out that 
acquiring Activision may 
bump up Microsoft’s cloud 
gaming market share to about 
60-70 per cent. 

A good game for India? 
The Microsoft-Activision 
deal, however, has the poten-
tial to greatly benefit gamers 
in India by improving access 
to high-quality gaming 
experiences. The tech giant’s 
partnership with Nvidia and 
Nintendo has already made 
sure that most well-known 
titles will now be accessible 
from the cloud with a single 
click, making them playable 
by millions more gamers. 

“With Nvidia’s advanced 
graphics technology and 
Microsoft’s robust gaming 
platforms, gamers in India 
can expect to see significant 

improvements in 
graphics, per-
formance, and 
overall game-
play,” says Yash 
Pariani, CEO and 
founder of House 
of Gaming. 

Once the 
Nvidia and 
Nintendo deals 
are finalised, 
Microsoft will 
have access to a 

larger array of gaming plat-
forms for launching its 
Activision acquisitions 
including Call of Duty. 

Moreover, the combined 
ecosystem of Nvidia, 
Nintendo and Activision is 
likely to enable game devel-
opers to access cutting-edge 
tools and resources, making 
it easier to create high-quality 
games for Indian gamers, 
Pariani added. 

Microsoft-Activision deal: What’s 
on the cards for Indian gamers?
Even as global regulators are wary of Microsoft’s possible dominance  
in the gaming market, the merger may benefit gamers in India

Once the Nvidia and 
Nintendo deals are 
finalised, Microsoft 
will have access to  
a larger array of 
gaming platforms 
for launching  
its Activision 
acquisitions 
including  
Call of Duty

On the distribution 
front, telcos such as 
Airtel and Jio offer 
OTT bundles but 
there is no support 
system from the 
OTTs for servicing 
subscribers

4-month dry spell may take 
toll on ‘Champagne of teas’

Tea production in 2022 (million kg)

BREWING 
TROUBLE

    Assam       West Bengal   North India South India       All India 
Source: Tea Board website
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NOTICE
Notice is hereby given that the share certificates no(s) 419912 / 2020729 /
2021023 for 952 shares bearing distinctive no(s) 1421336092 - 1421336567
/ 6603009 - 6603152 / 6708437 - 6708768 standing in the name(s) of Anand
Chakrapani in the books of m/s Mahindra & Mahindra limited, has/have been
lost/misplaced/destroyed and the advertiser has/have applied to the company
for issue of duplicate share certificate(s) in lieu thereof. any person(s) who
has/have claim(s) on the said shares should lodge such claim(s) with the
company's registrars and transfer agents viz KFin Technologies Ltd, Karvy
Selenium Tower B, Plot number 31-32, Gachibowli, Financial District,
Nanakramguda, Hyderabad, Telangana, 500032 within 15 days from the date
of this notice failing which the company will proceed to issue duplicate share
certificate(s) in respect of the said shares.

Anand Chakrapani
8/3/13, Mount View Chs,

Date: 02.03.2023 Bhawani Nagar Marol Maroshi Road,
Place:-Mumbai Andheri (East). Mumbai:-400059.



রাজ্য ৼ
কলকাতা বৃহস্পততবার ২ মার্চ ২০২৩

৭

ব্রাববার্চ ররাড শাখা
১৭, ব্রাববার্চ ররাড, মুখাত্্চ হাউস, তবিতীয় তল, কলকাতা– ৭০০০০১

ররফাবরন্স রং:  BRAB/877392/2022-23  তাতরখ:  ২২. ১২. ২০২২
প্রতি: 

্াতমরদার ঠিকারা
তমঃ র�ৌরব শ্রফ ( তডবরক্টর, ্াতমরদার, বন্ধকদাতা) সকবলর ঠিকারা: 

এ ই ১০৩, সল্ট লেক তসটি, লসক্টর 
১, তিধান নগর ( পুরসভা) , উত্তর ২৪ 
পরগনা, পতচিমিঙ্গ, তপন– ৭০০০৬৪

তমবসস একতা শ্রফ ( তডবরক্টর, ্াতমরদার) 
তমঃ তবশাল শ্রফ ( তডবরক্টর, ্াতমরদার) 
তমঃ যশ শ্রফ ( ্ াতমরদার, বন্ধকদাতা) 

মহাশয়/  মহাশয়া,
তবষয়:  ্াতমরস্ার্চ প্রবত্চর তরিয়া সম্পতক্চত ররাটিস
রমসাস্চ আল্টামাইর পাইপবেক প্রাইবেে তলতমবেড দ্ারা আমাদের ব্রাববার্চ ররাড শাখা লেদক গৃহীি 
ঋদের সুতিধািতে সম্পতককিি
রমসাস্চ আল্টামাইর পাইপবেক প্রাইবেে তলতমবেড আমাদের ব্রাববার্চ ররাড শাখা লেদক তনম্নতেতিি 
ঋদের সুতিধাগুতে গ্রহে কদরতিে: 

সীমা
প্রকৃতত অর্চাঙ্ক

করাশ ররিতডে সীমা ₹ ৩,৯০,০০,০০০. ০০
ইউতরয়র �রারাতটি এমাব্্চতন্স ররিতডে লাইর ( ইউত্ইতসএল) ₹ ৭৬,০০,০০০. ০০
ত্তসএলই ১ ₹ ৪১,০০,০০০. ০০

উপদরাক্ত সুতিধাগুতের লপ্রতষিদি িদকয়া পতরদশাধ আপনাদের িরদে একটি লেটার অে গ্ারাতটি 
প্রোদনর মাধ্দম যোযেরূদপ গ্ারাতটি প্রেত্ত তিে। এর পাশাপাতশ আপনারা রমসাস্চ আল্টামাইর 
পাইপবেক প্রাইবেে তলতমবেড ( রকাম্পাতর বত্চমাবর তসআইআরতপ অধীর)  দ্ারা গৃহীি উপদরাক্ত 
ঋদের লপ্রতষিদি সমান্তরাে জাতমন তহদসদি তনম্নিতেকিি সম্পতত্তর সমিন্ধতকও তিতর কদরতিদেন।
উপদরাক্ত ঋে উক্ত ঋেগ্রহীিা লমসাসকি আল্টামাইন পাইপদটক প্রাইদভট তেতমদটড দ্ারা গৃহীি 
হদয়তিে এিং িদকয়া/  সেু পতরদশাদধ লিোদপর কারদে িা ০৭. ১২. ২০২২ তাতরবখ এরতপএ 
অরাকাউটি তহদসদি লরেতেিদ্ধ হদয়দি। ২২. ১২. ২০২২ িাতরদির তভতত্তদি উক্ত অ্াকাউদটি তনম্নরূদপ 
₹ ৪,৯৩,৬২,৭১২. ৯১ ( চার লকাটি তিরানব্বই েষি িাষট্টি হাজার সািদশা িাদরা টাকা এিং একানব্বই 
পয়সা)  অনাোয়ী রদয়দি: 

সীমা
প্রকৃতত অর্চাঙ্ক অর্চাঙ্ক

করাশ ররিতডে সীমা ₹ ৩,৯০,০০,০০০. ০০ ₹ ৪,০১,৭১,৪৩৭. ২৫
ইউতরয়র �রারাতটি এমাব্্চতন্স ররিতডে লাইর 
( ইউত্ইতসএল) 

₹ ৭৬,০০,০০০. ০০ ₹ ৪৯,৯৫,০০১. ৬৬

ত্তসএলই ১ ₹ ৪১,০০,০০০. ০০ ₹ ৪১,৯৬,২৭৪. ০০
রমাে ₹ ৫,০৭,০০,০০০. ০০ ₹ ৪,৯৩,৬২,৭১২. ৯১

আমাদের িরদে িারংিার োতি জানাদনা সদ্বেও আপনারা উক্ত অ্াকাউদটির িদকয়া পতরদশাদধ 
লকানও অেকিাঙ্ক আোয় লেনতন এিং  োয় পতরদশাদধও আপনারা ি্েকি হদয়দিন।
লসই কারদে তসতকউতরটাইদজশন অ্ান্ড তরকনস্টাকশন অে তেনাতসিয়াে অ্াদসটস অ্ান্ড এনদোসকিদমটি 
অে তসতকউতরটি ইটিাদরস্ট অ্াক্ট, ২০০২ এর ১৩( ২)  ধারাধীদন এই তিজ্ঞততি প্রকাদশর িাতরি লেদক 
৬০ তেদনর মদধ্ িদকয়া অেকিাঙ্ক িািে ₹ ৪,৯৩,৬২,৭১২. ৯১ (চার লকাটি তিরানব্বই েষি িাষট্টি হাজার 
সািদশা িাদরা টাকা এিং একানব্বই পয়সা মাত্র) , িৎসহ ২২. ১২. ২০২২ লেদক মাতসক তকততিদি প্রদেয় 
ও ঋেগ্রহীিা দ্ারা স্াষিতরি ঋদের নতেসমূদহর শিকি ও তনয়মািতে মাতেক সেু আোয় লেওয়ার জন্ 
আপনাদের প্রতি আহ্ান জানাদনা হদছে, যার অন্ো হদে উক্ত আইদনর অধীদন উপেব্ধ লয লকানও িা 
সমতি অতধকার প্রদয়াদগর মাধ্দম আপনাদের তিতর তনম্নিতেকিি জাতমদনর েিে তনদি আমরা িাধ্ হি: 
সুরতষিত পতরসম্পবদর তববরণ:  ‘ মদডে হাউস’  নামক ভিদনর চিুেকি িদে (োডকি ল্াদর) ৬২৪ িগকিেুট 
মাদপর অতেস লপেস নং ৪ এর অপতরহাযকি সমগ্র পতরমাে যার অিস্ান:  লপ্রতমদসস নং ৪০, স্ট্ান্ড লরাড, 
োনা– িড়িাজার, কেকািা– ৭০০০০১। উক্ত সম্পততির ররৌহতদি:  উত্তর– লযৌে কতরদডার;  েতষিে– 
োঁকা লযৌে লপেস;  পিূকি– অতেস লপেস নং ৫;  পতচিম– অতেস লপেস নং ৩।
১.  অনুগ্রহপূিকিক লিয়াে রািদিন, ওপদর তনধকিাতরি ৬০ তেদনর মদধ্ আপনারা িদকয়া পতরদশাদধ 

ি্েকি হদে এিং উক্ত আইদনর অধীদন এই ি্াঙ্ক িার প্রতি উপেব্ধ যািিীয় অতধকার প্রদয়াগ 
করদে ও উক্ত সুরতষিি পতরসম্পদের তিক্রয়েব্ধ অেকিাঙ্ক তেদয় উক্ত িদকয়া পুদরাপুতর পতরদশাধ 
না করা লগদে, িাতক অেকিাঙ্ক পুনরুদ্ধাদরর জন্ আইদনর আোেদি/  লডট তরকভাতর ট্াইিুনাদে 
 আপনাদের তিরুদদ্ধ যোযে আইতন পেদষিপ গ্রহদে এই ি্াঙ্ক িাধ্ হদি।

২.  উক্ত আইদনর ১৩( ১৩)  ধারাধীদন, এই তিজ্ঞততি প্রাততির পর ি্াদঙ্কর অনুদমােন িাড়া স্াভাতিক 
কারিাদরর প্রতক্রয়া িাদে উপদরাক্ত সুরতষিি পতরসম্পেগুতে তিতক্র িা লেনদেদন আপনাদের 
তনদষধ করা হদছে। অনুগ্রহ কদর লিয়াে রািদিন, এই অংদশর লকানও প্রকার উল্লঙ্ঘদনর প্রভাি 
মারাত্মক হদি পাদর।

৩.  সারোদয়তস আইদনর ১৩ নং ধারার ( ৮)  নং উপধারার সংস্ান অনযুায়ী প্রাপ্ লময়াদের মদধ্ 
উপতরতেতিি সরুতষিি পতরসম্পেগুতে িাড়াদনার জন্ আপনাদের মদনাদযাগ আকষকিে করা হদছে। 

 আপনাদের আস্াভাজন,
 তরয় কুমার দতি, তরফ মরাবর্ার
তাতরখ:  ২২. ১২. ২০২২ অরুবমাতদত আতধকাতরক
স্ার:  কলকাতা  ইউতরয়র বরাঙ্ক অফ ইতডিয়া

দাতব তবজ্ঞততি

র্ারাল অতফস, কলকাতা, ৩ এবং ৪ তডতড ব্লক, ২য় তল, রসক্টর ১, সল্টবলক তসটি, কলকাতা–
 ৭০০০৬৪ রেতল রং ৪৪৫৫৯১৩৯/ ৪৪৫৫৯১৭১, ই–রমল:  zo.calcutta.rec@ucobank.co.in

পতরতশষ্ট–IV,  [   রুল ৮( ১) ,   রদখুর]  
দখল তবজ্ঞততি ( স্াবর/ অস্াবর সম্পততির ্রর) 

সারফাবয়তস অধীবর ১৩( ৪)  অরুযায়ী ০৯. ১২. ২০২২ তাতরবখর পূব্চবততী 
তবজ্ঞততি প্রতরাহার কবর রতুর দখল তবজ্ঞততি ্াতর করা হবছে 

লযদহিু, ইউবকা বরাঙ্ক, এস এর বরারাত্্চ, কলকাতা– এর অনুদমাতেি অতেসার তহদসদি 
তনম্নস্াষিরকারী, তসতকউতরটাইদজশন অ্ান্ড তরকনস্টাকশন অে তেনাতসিয়াে অ্াদসটস অ্ান্ড 
এনদোসকিদমটি অে তসতকউতরটি ইটিাদরস্ট {অ্াক্ট, ২০০২ ( ৫৪ অে ২০০২) } লমািাদিক এিং 
তসতকউতরটি ইটিাদরস্ট ( এনদোসকিদমটি)  রুেস, ২০০২– এর (রুে ৯ এর) সদঙ্গ পঠনীয় উক্ত 
অ্াদক্টর ১৩( ১২)  ধারাধীদন িাঁর ওপর অতপকিি ষিমিািদে  ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী অপণ্চা ররাোত ্্চ, 
তপিা শমু্নাে চ্াটাতজকি তনিাস তস– ১, তিদ্াদেিী অ্াপাটকিদমটি, আন্ুে লরাড, অরতিন্ সরতে, 
লপাদ্া, হাওড়া– ৭১১১০– এর প্রতি  ১৭. ০৮. ২০২২ িাতরি সংিতেি োতি তিজ্ঞততি ইসু্ 
কদরতিদেন যাদি উক্ত তিজ্ঞততির িাতরি লেদক ৬০ তেদনর মদধ্ সংতলিষ্ট তিজ্ঞততিদি উতল্লতিি 
পতরমাে অেকিাঙ্ক ₹ ২৬,৩৫,০০০ ( ছাতবিশ লষি পঁয়তরিশ হা্ার োকা মারি) ১৭. ০৮. ২০২২ 
অনুযায়ী লযিাদন সেু প্রযুক্ত ৩১.  ০৩.  ২০২২ পযকিন্ত সহ আরও সুে, আনুষতঙ্গক িরচ, িরচ 
সদমি আোয় লেওয়ার জন্ িাঁদের আহ্ান জানাদনা হদয়তিে। 
উক্ত ঋেগ্রহীিা ওই পতরমাে অেকিাঙ্ক আোয় তেদি ি্েকি হওয়ায় এিদ্দারা তিদশষ কদর ওই 
ঋেগ্রহীিা এিং জনসাধারদের জ্ঞািাদেকি জানাদনা হদছে লয, তনম্নস্াষিরকারী তসতকউতরটি 
ইটিাদরস্ট ( এনদোসকিদমটি)  রুেস ২০০২– এর রুে ৮–  এর সদঙ্গ পঠনীয় উক্ত অ্াদক্টর 
১৩( ৪)  ধারাধীদন িাঁর ওপর অতপকিি ষিমিািদে ২৮ রফব্রুয়াতর, ২০২৩ তাতরবখ নীদচ িতেকিি 
সম্পতত্তর েিে তনদয়দিন।
তিদশষ কদর ওই ঋেগ্রহীিা  এিং জনসাধারেদক এিদ্দারা তনদম্নাক্ত সম্পতত্ত তনদয় লেনদেন না 
করার জন্ সিককি করা হদছে এিং এর পদরও এই সম্পতত্ত তনদয় লয– লকানও লেনদেন করা 
হদে িা িদকয়া ₹ ২৬,৩৫,০০০ ( ছাতবিশ লষি পঁয়তরিশ হা্ার োকা মারি) ১৭. ০৮. ২০২২ 
অনুযায়ী এিং সুে প্রযুক্ত ৩১.  ০৩.  ২০২২ পযকিন্ত ও িার ওপর সুে, মাশুে, আকতমিক 
িরচাপাতি ইি্াতে সদমি ইউবকা বরাঙ্ক, এস এর বরারাত ্্চ, কলকাতা– এর চাজকি সাদপষি 
হদি।              
এর পাশাপাতশ উক্ত অরাবক্টর ১৩ ধারার ( ৮)  উপধারার সংস্ার রমাতাববক উপলব্ধ সমবয়র 
মবধর বরাবঙ্কর প্রাপর ববকয়া োকাপয়সা আদায় তদবয় তরম্নতলতখত ্াতমরযুক্ত সম্পততি ছাতিবয় 
ররওয়ার বরবস্া করার ্রর সংতলিষ্ট ঋণগ্রহীতার দৃতষ্ট আকষ্চণ করা হবছে। 

স্াবর সম্পততির তববরণ
সম্পতত্তর সকে অপতরহাযকি অংশ যো চারিো তিত্ডংদয়র ৪েকি িদে েতষিে পতচিম তেদক 
্্াট নং ৪০২–এর সকে অপতরহাযকি অংশ পতরমাপ কমদিতশ ১২০০ িগকিেুট, লযিাদন দুইটি 
লশািার ঘর, ১টি িসিার ঘর, ১টি রান্াঘর, িািার ঘর, ২টি টয়দেট এিং ১টি তপ্রতভ রদয়দি 
সহ কমদিতশ ২ কাঠা ১২ িটাক ৩৪ িগকিেুট িাস্তু জতমর এিং সাধারে স্ান ও সুতিধাতের 
আনুপাতিক অতিভাজ্ অংশ যার লমৌজা–  গাড়ুই, আরএস োগ নং ৬১৩ এিং ৬১৪, এেআর 
োগ নং ১০১৪ ১ ১০১৮, তসএস িতিয়ান নং ৭২, আরএস িতিয়ান নং ৭০, এেআর িতিয়ান 
নং ৯২১, ১৮০১, লজএে নং–  ১৬, লিৌতজ নং ১৬২, আধীনস্ এতডএসআরও কাশীপুর েমেম, 
লহাত্ডং নং ৩০২, রিীন্দ্র সরতে, োনা–  েমেম, উত্তর ২৪ পরগনা, কেকািা– ৭০০০৬৫, 
েতষিে েমেম লপৌরসভার ওয়াডকি নং ৪, লজো উত্তর ২৪ পরগনা, কেকািা– ৭০০০৬৫ 
লচৌহতদি:   উত্তদর–  প্লট নং ১ এিং োগ নং ৬১৩, েতষিদে–  ২৫িম চওড়া রিীন্দ্র সরতে, পূদিকি–  
পতিত্র মজুমোদরর িাতড়, পতচিদম– ৯িম চওড়া সাধারে পতরসর। 

তাতরখ:  ০২. ০৩. ২০২৩ অরুবমাতদত আতধকাতরক
স্ার:  কলকাতা    ইউবকা বরাঙ্ক

    তডআইতস ইতডিয়া তলতমবেড
CIN: L24223WB1947PLC015202 

লরতজস্টাডকি অতেস:  ট্াসিদপাটকি তডদপা লরাড, কেকািা–৭০০ ০৮৮
লোন নম্বর:  ৯১ ০৩৩ ২৪৪৯৬৫৯১–৯৫, ে্াক্স নম্বর:  ৯১ ০৩৩ ২৪৪৮৯০৩৯

ই–লমে:  investors@dic.co.in ;  ওদয়িসাইট:  www.dic.co.in

৭৫তম বাতষ্চক সাধারণ সোর 
ররাটিবসর সংবশাধরী

এিদ্দারা জানাদনা হদছে লয,     তডআইতস ইতন্ডয়া তেতমদটড–এর সেস্দের িুধিার, ২২ 
মাচকি, ২০২৩ িাতরি লিো ১১. ০০টার সময় তভতডও কনোদরতসিং অেিা অন্ অতডও 
তভসু্য়াে ( তভতস/ ওএতভএম)  পদ্ধতিদি পঁচাত্তরিম ( ৭৫িম)  িাতষকিক সাধারে সভার 
লনাটিস জাতর হদয়তিে। এিাড়া আমরা জানাতছে লয, েো নং ৫–এ ‘ তমঃ আদরার 
ওয়া্হাে আহমদ ( তডর:  ০০০৪৬৭৪২) –রক রর এতসিতকউটিে স্াধীর তডবরক্টর 
তহবসবব তরবয়া�’  পঁচাত্তরিম ( ৭৫িম)  িাতষকিক সাধারে সভার লনাটিদস অন্তভুকিক্ত 
হদয়দি সাধারে প্রতিাদির িেদে তববশষ প্রস্াব তহদসদি। িাই ২৪ লেব্রুয়াতর, ২০২৩–
এর লনাটিদসর সংদশাধনী জাতর করা হদছে।
িাতষকিক সাধারে সভার লনাটিদসর সি/ িে্ একই োকদি। লনাটিদসর সংদশাধনী সহ 
িাতষকিক সাধারে সভার লনাটিস পড়দি হদি।
লনাটিদসর সংদশাধনী িাতষকিক সাধারে সভার লনাটিদসর প্রাপক সকে সেস্দক 
পাঠাদনা হদছে। সংদশাধনী িিদরর কাগদজ প্রকাতশি হদছে ও লকাম্পাতনর 
ওদয়িসাইদট আপদোড করা হদছে লসতি ( তেতস্টং অিতেদগশনস অ্ান্ড তডসদ্াজার 
তরদকায়্ারদমটিস)  লরগুদেশনস, ২০১৫–এর লরগুদেশন ৩০ অনুযায়ী। 

 লিাদডকির আদেশানুসার
 তডআইতস ইতন্ডয়া তেতমদটড–এর পদষি
 স্াাঃ–
 রাঘব শুক্া
স্ান:  নয়ডা কবপ্চা ত্ এম–তল�রাল এবং রকাম্পাতর রসবরিোতর, 
িাতরি:  ১ মাচকি, ২০২৩ এম রং এফ ৫২৫২

 ইউবকা বরাঙ্ক
 ব্ড ত্রিে ব্াঞ্চ

৪০/ ১০, িাতেগঞ্জ সার্কিোর লরাড, কেকািা–৭০০০১৯
লোন:  ০৩৩ ২৪৬১ ০০১৩, ই লমে:  broads@ucobank.co.in 

পতরতশষ্ট–IV  [ রুল ৮( ১) ]  দখল তবজ্ঞততি ( স্াবর সম্পততির ্রর) 
লযদহিু, ইউদকা ি্াঙ্ক–এর অনুদমাতেি অতেসার তহদসদি তনম্নস্াষিরকারী তসতকউতরটাইদজশন অ্ান্ড 
তরকনস্টাকশন অে তেনাতসিয়াে অ্াদসটস অ্ান্ড এনদোসকিদমটি অে তসতকউতরটি ইটিাদরস্ট অ্াক্ট, ২০০২ 
( ২০০২ এর ৫৪)  লমািাদিক এিং তসতকউতরটি ইটিাদরস্ট ( এনদোসকিদমটি)  রুেস, ২০০২– এর রুে নং ৯– সহ 
পঠনীয় উক্ত অ্াদক্টর ১৩( ১২)  ধারা অনুযায়ী িাঁর ওপর অতপকিি ষিমিািদে ( ঋণগ্রহীতা)  শ্রী অরতবন্দ তমশ্র 
এবং সহ–আববদরকারী:  শ্রী মরবদও তমশ্র উভদয়র ঠিকানা এফ ২ ২১৮ তরউ তব তব টি ররাড, �ব্ারিী 
অরাপাে্চবমটি, ফ্রাে রং এ৪, কলকাতা–৭০০১৩৭ এিং জাতমনোিাগে:  ( i )  শ্রীমতী রমাবতী তমশ্র বাতি এফ২ 
২১৮ তরউ তব তব টি ররাড, �ব্ারিী অরাপাে্চবমটি, ফ্রাে রং এ৪, কলকাতা–৭০০১৩৭, (i i  )  শ্রী রদবব্ত সরকার 
বাতি গ্রাম+ রপাঃ–শরামপুর সরকারপািা, ব্ব্, র্লা ২৪ পর�রা ( দতষিণ) , কলকাতা–৭০০১৩৭, এবং 
( i i i )  শ্রী রদবাতশস তমরি বাতি তব২–১৯১/ এ, তরউ শরামপুকুর রসেরা ররাড, ব্ব্, র্লা ২৪ পর�রা 
( দতষিণ) , কলকাতা–৭০০১৩৭ এর প্রতি ০৭. ১১. ২০২২ িাতরি সম্বতেি োতি তিজ্ঞততি ইসু্ কদরন, যাদি 
উক্ত তিজ্ঞততির িাতরি লেদক ৬০ তেদনর মদধ্ সংতলিষ্ট তিজ্ঞততিদি উতল্লতিি পতরমাে অেকিাঙ্ক ₹ ৩,৪৮,৮৫০. ৪১ 
( ততর লষি আেরতলিশ হা্ার আেশত পঞ্চাশ োকা এবং একরতলিশ পয়সা মারি)  ২৮. ০৯. ২০২২ অনুসাদর 
এিং ৩১. ০৫. ২০২২ িাতরি পযকিন্ত সুে এিং িার উপর সুে সহ আনুষতঙ্গক িরচ, মাশুে, চাজকিসমূহ ইি্াতে 
পতরদশাধ করার জন্ িাঁদের আহ্ান জানাদনা হদয়তিে।
 উক্ত লেনোরগে / জাতমনোরগে  ওই তিজ্ঞততিগুতেদি উতল্লতিি পতরমাে অেকিাঙ্ক আোয় তেদি ি্েকি হওয়ায় 
এিদ্দারা তিদশষি ওই লেনোরগে / জাতমনোরগে  এিং জনসাধারদের উদদিদশ জানাদনা যাদছে লয, 
তনম্নস্াষিরকারী উক্ত রুেসমূদহর রুে নং ৯– এর সদঙ্গ পঠনীয় উক্ত অ্াদক্টর ১৩( ৪)  ধারা অনুযায়ী িঁার ওপর 
অতপকিি ষিমিািদে ১ মার্চ ২০২৩ তাতরবখ তনদচ উতল্লতিি সম্পতত্তসমূদহর েিে তনদয়দিন। 
তিদশষি ওই লেনোরগে / জাতমনোরগে  এিং জনসাধারেদক এিদ্দারা উক্ত সম্পতত্তগুতে তনদয় লকানওরূপ 
লেনদেন না করার জন্ সিককি করা হদছে এিং উক্ত সম্পতত্তগুতে তনদয় লকানও প্রকার লেনদেন ₹ ৩,৪৮,৮৫০. ৪১ 
( ততর লষি আেরতলিশ হা্ার আেশত পঞ্চাশ োকা এবং একরতলিশ পয়সা মারি)  ২৮. ০৯. ২০২২ অরুসাবর এবং 
৩১. ০৫. ২০২২ িাতরি পযকিন্ত সুে এিং িার উপর সুে ইউদকা ি্াঙ্ক–এর চাজকি সাদপষি হদি।
উক্ত অ্াদক্টর ১৩ নং ধারার ( ৮)  নং উপধারার সংস্ান অনুযায়ী উপেব্ধ লময়াদের মদধ্ এই জাতমনযুক্ত 
পতরসম্পেগুতে িাড়াদনার ি্িস্া গ্রহে করার জন্ সংতলিষ্ট ঋেগ্রহীিার মদনাদযাগ আকষকিে করা হদছে।

স্াবর সম্পততির তববরণ
্্াট নং এ৪ এর ইএমটিতড, তিত্ডংদয়র চিুেকি িদে, ১৪ লডতসদমে িাস্তু জতমর সমগ্র এিং অতিদছেে্ অংদশর 
উপর তনতমকিি, োগ নং আর এস ৮৮৮/ ১১৪৮ এ অিতস্ি, এে আর োগ নং ১১০৭, অধীনস্ আর এস 
িতিয়ান নং ৪৯২ এিং ৪৯৩, এে আর িতিয়ান নং ১৭৪৬, লমৌজা–শ্ামপুর, োনা–মদহশিো, লজো ২৪ 
পরগনা ( েতষিে) , মদহশিো তমউতনতসপ্াতেটির অধীন, ওয়াডকি নং ৩৫, লহাত্ডং নং এে২/ ২১৮/ তনউ তি তি 
টি লরাড, এতডএসআরও লিহাো। উক্ত ্্াদটর সুপার তিল্ট আপ এতরয়া কম লিতশ ৭১০ িগকিেুট এিং তচতনিি 
্্াট নং এ৪, গদঙ্গাত্রী অ্াপাটকিদমটি, যাদি দুটি লিড রুম, একটি তেতভং কাম ডাইতনং, একটি তকদচন, একটি 
টয়দেট, একটি িারান্া সহ সম্পতত্তর অতিভাজ্ অংশ অেিা স্ােকি। লহাত্ডং নং এে২/ ২০১৮, তনউ তি তি টি 
লরাড, োনা–মদহশিো, লজো ২৪ পরগনা ( েতষিে) । লচৌহতদি:  উত্তর:  িাস মহে এিং তি তি লরাড, েতষিে:  শ্রী 
সুর্মার রাদয়র জতম, পূিকি:  শ্রী উদমশ োদসর জতম, পতচিম:  শ্রী প্রশান্ত মণ্ডদের জতম।

তাতরখ :  ০২. ০৩. ২০২৩ অরুবমাতদত অতফসার
স্ার:  কলকাতা ইউবকা বরাঙ্ক 

 তবজ্ঞততি
শ্রী অতমি তিশ্াস, এইচ আর নং ১৯৯৫০৬৬১১, লটতেকম 
লটকতনতশয়ান, ক্ােকাটা লটতেদোনস, তিএসএনএে, উপযুক্ত 
কিৃকিপদষির অিগতি/ অনুদমাতেি িুটি/ অনুমতি িাড়াই ৩১. ১০. ২০১৮ 
িাতরি লেদক কাদজ অনুপতস্ি রদয়দিন। শ্রী অতমি তিশ্াসদক এই 
লনাটিদশর ১৫ তেদনর মদধ্ কাদজ লযাগ তেদি এিং তডতভশনাে 
ইতঞ্জতনয়ার মাতনকিো, ৫৮ রাজা েীদনন্দ্র তস্টট, লকােকািা 
৭০০০০৬, অতেদস তরদপাটকি করদি তনদেকিশ লেওয়া হদছে, অন্োয় 
িার তিরুদদ্ধ তিএসএনএে তসতডএ রুেস, ২০০৬ অনুযায়ী উপযুক্ত 
ি্িস্া লনওয়া হদি।

( সবু্ত কুমার সাহা)  
ত্ এম/ ওএ/ রর্চ তসটিতড, তবএসএরএল

বিবা্ার ব্াঞ্চ
33A, তারারাঁদ দতি ত্রিে, বিবা্ার

কলকাতা–700073/ রেতল রং +91 (033) 2268 5455
ই–রমল:  calb @federalbank.co.in 

 স্ণ্চালঙ্কার তরলাবমর ্রর ্রসাধারবণর প্রতত তবজ্ঞততি

এিদ্দারা জনসাধারে এিং তিদশষি অ্াকাউটিধারকদের জ্ঞািাদেকি এই তিজ্ঞততি জাতর করা হদছে লয, তনম্নিতেকিি 
অ্াকাউটি/ গুতেদি লরহানািদ্ধ স্েকিােঙ্কারগুতে লেডাদরে ি্াদঙ্কর দ্ারা ১৪. ০৩. ২০২৩ িাতরদি অনোইন লপাটকিাে 
https://gold.samil.in  এর মাধ্দম ই–তনোম হইদি। আগ্রহী লক্রিাগে অকশন লপাটকিাদে েগ অন করদি পাদরন 
অেিা পুনরায় অনুসন্ধাদনর জন্ কলকাতার বিবা্ার ব্াবঞ্চ লযাগাদযাগ করদি পাদরন।

ক্রম নং লোন অ্াকাউটি নং গ্রাহদকর নাম
  1. 11576800000735  ঋদিশ র্মার পাসওয়ান
  2. 11576800000420 সন্ীপ তসনহা
  3. 11576800000438 সন্ীপ তসনহা
  4. 11576800001105  তসয়ে মহাম্মে আসগর তরজতভ

িাতরি:  02.03.2023  , স্ান:  কেকািা স্া/ – অনুদমাতেি আতধকাতরক, তে লেডাদরে ি্াঙ্ক তেতমদটড     

তমল্টর রসর, র�ৌতম ররিবততী

 মাধ্তমক পরীষিা চোকােীন অজানা লরাদগর োপদট কাতহে পরীষিােথীরা। জ্বর, লপদট 
ি্ো ইি্াতে উপসদগকি ইতিমদধ্ই লজোর একাতধক পরীষিােথী পরীষিা তেদছে হাসপািাে 
লেদক। পরীষিা তেদি পাদরতন কদয়কজন। মূেি জ্বর, লপট ি্ো ইি্াতে উপসগকি তনদয় 
হাসপািাদে ভতিকিও হদছে পরীষিােথীরা। িুধিার হুগতে গােকিস্ সু্দে পরীষিার মদধ্ 
হঠাৎই অসসু্ হদয় পদড় দুই িাত্রী। সু্দের প্রধান তশতষিকা িির লেন স্ানীয় হুগতে চুচুঁড়া 
পুরসভার স্াস্্দকদন্দ্র। িির লপদয় তচতকৎসক ও স্াস্্কমথীরা অ্ামু্বে্াসি তনদয় হাতজর 
হন। তকিুষিদের মদধ্ই দু’ জন সুস্ লিাধ করায় আিার িারা পরীষিা লেয়। এতেদক 
মঙ্গেিার জ্বর, লপট ি্ো তনদয় কাতহে দুই পরীষিােথী শ্রীরামপরু ওয়ােশ হাসপািাদে 
ভতিকি হদয় পরীষিা তেদয়দি। তচতকৎসার পর একজন সসু্ হদয় রাদি িটুি লপদেও, 
অন্জদনর অিস্ার অিনতি হয়। িাদক কেকািার মুর্ন্পুদরর এক লিসরকাতর 
হাসপািাদে স্ানান্ততরি করা হদয়দি। লসিান লেদকই পরীষিা তেদছে ওই পরীষিােথী। 
মাদহশ হাই সু্দের এক পরীষিােথীও লেড় ঘণ্া পরীষিা লেওয়ার পর আর পাদরতন। 
পদর িাদক শ্রীরামপরু ওয়ােশ হাসপািাদে ভতিকি করা হদয়দি।  

এতেদক, আচমকাই পরীষিা চোকােীন অসসু্ হদয় পড়ে জয়নগদরর চােিাদিতড়য়া 
হাইসু্দের িাত্রী সরুাইয়া িািুন। দ্রুি িাদক তনদয় যাওয়া হয় পদমেরহাট গ্রামীে হাসপািাদে। 
লসিাদন প্রােতমক তচতকৎসার পদর হাসপািাদের লিদড িদসই পরীষিার িাতক অংশ লশষ 
কদর ওই িাত্রী। িার তসট পদড়তিে লধাসা চন্দনশ্র নিীনচাঁে সু্দে।

অ্ারা ররাব�র দাপবে কাতহল 
 র্লার মাধরতমক পরীষিারতীরা

তবরিয় তবজ্ঞততি
সুতবশাল ই–তরলাম

তাতরখ:  ২৮. ০৩. ২০২৩

তবরিয় তবজ্ঞততি
সুতবশাল ই–তরলাম

তাতরখ:  ২৮. ০৩. ২০২৩

শত্চ ও তরয়মাবতল
এই তিতক্র তসতকউতরটি ইটিাদরস্ট ( এনদোসকিদমটি)  রুেস, ২০০২–লি তনধকিাতরি শিকি ও তনয়মািতের পাশাপাতশ তনম্নতেতিি শিকিসাদপষি হদি: 
১.  সম্পতত্তগুতে ‘ লযিাদন আদি’ , ‘ যা তকিু আদি’  এিং ‘ লযমন আদি’  তভতত্তদি তিতক্র করা হদছে।
২.  ওপদরর িেতসদে সুরতষিি পতরসম্পেগুতের তিিরে অনদুমাতেি আতধকাতরদকর সিকিদসরা জ্ঞান ও িে্ানুসাদর িতেকিি হদয়দি। িদি এই লঘাষোপদত্র লকানও প্রকার ত্রুটি, ভুে তিিৃতি িা অনুদল্লদির জন্ 
অনুদমাতেি আতধকাতরক জিািতেতহ করদি োয়িদ্ধ োকদিন না।
৩.  এই তবতরি ২৮. ০৩. ২০২৩ তাতরবখ সকাল ১১: ০০ো ররবক তববকল ৪: ০০োর মবধর https://www.mstcecommerce.com  ওবয়বসাইবে রদওয়া ই–তরলাম প্রােফবম্চ তরম্নস্াষিরকারী বিারা আবয়াত্ত 
হবব।
৪.  তিতক্রর তিশে শিকি ও তনয়মািতের জন্ অনুগ্রহ কদর www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app  এিং www.pnbindia.co . in  ওদয়িসাইটগুতে লেিুন।
৫.  তবতরির শত্চ ও তরয়মাবতল সম্পতক্চত প্রবনের বরাখরা রপবত আগ্রহী তবডার�ণ অরুগ্রহপূব্চক এই বরতক্তবদর সব্ রযা�াবযা� করববর:  তমঃ তহমাংশু কুমার সাহা ( তরফ মরাবর্ার) , রমাবাইল:  ৯৮০১৮১২১৬০ 
অরবা তমঃ তদলীপ কুমার (তসতরয়র  মরাবর্ার) , রমাবাইল:  ৯৮০০৯২৯৮৯২।

রহড অতফস:  প্ে রং ৪, রসক্টর ১০, বিারকা, রয়া তদতলি–১১০০৭৫
সাক্চল সস্ত্র রসটিার, দু�্চাপুর:  রারর ররাড, রবরাতরতত, দু�্চাপুর–৭১৩২১৩, পতচিম বধ্চমার ( পঃবঃ) ।  ই–রমল:  cs8222@pnb.co.in 

স্াবর সম্পততিসমূহ তবতরির ্রর তবরিয় তবজ্ঞততি
ইএমতড ( বায়রা ্মা)  এবং রতরপরি দাতখবলর রশষ তাতরখ ও সময়:  ২৭. ০৩. ২০২৩, তববকল ৪: ০০ো পয্চন্ত

তসতকউতরোইব্শর অরাডি তরকর্রিাকশর অফ তফরাতন্সয়াল অরাবসেস অরাডি এরবফাস্চবমটি অফ তসতকউতরটি ইটিাবরস্ট ( সারফাবয়তস)  অরাক্ট, ২০০২
[ রং ৫৪ / ২০০২]  অধীবর এই বরাবঙ্ক বন্ধক রাখা স্াবর পতরসম্পদসমূহ তবতরি।

তসতকউতরটি ইটিাবরস্ট ( এরবফাস্চবমটি)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৮( ৬) –এর সংস্ারসমূহ সহ পঠরীয় তসতকউতরোইব্শর অরাডি তরকর্রিাকশর অফ তফরাতন্সয়াল অরাবসেস অরাডি এরবফাস্চবমটি অফ তসতকউতরটি 
ইটিাবরস্ট অরাক্ট, ২০০২–এর অধীবর স্াবর পতরসম্পদসমূহ তবতরির ্রর ই–তরলাম তবরিয় তবজ্ঞততি।
এিদ্দারা জনসাধারে এিং তিদশষ কদর সংতলিষ্ট ঋেগ্রহীিা( গে)  ও জাতমনোর( গে) –এর জ্ঞািাদেকি এই তিজ্ঞততি জাতর করা হদছে লয,  সুরতষিি ঋেোিার কাদি িন্ধক রািা/  োয়িদ্ধ করা তনদম্নাক্ত তিিরেযুক্ত এিং 
সুরতষিি ঋেোিার অনুদমাতেি আতধকাতরক দ্ারা গঠনমূেক/  িাতিতিক/  প্রিীকী েিে লনওয়া তনম্নতেতিি স্াির সম্পতত্তগুতে সংতলিষ্ট ঋেগ্রহীিা( গে)  ও জাতমনোর( গে) –এর কাি লেদক এই ি্াঙ্ক/সুরতষিি ঋেোিার 
পাওনা অেকিাঙ্ক পুনরুদ্ধাদরর জন্ নীদচ লেিা িাতরদি ‘ রযখাবর আবছ’ , ‘ যা তকছ ুআবছ’  এিং ‘ রযমর আবছ’  তভতত্তদি তিতক্র করা হদি। নীদচর লটতিদে প্রতিটি সম্পতত্তর তনধকিাতরি সংরষিে মূে্ ও িায়না জমা 
( ইএমতড)  উদল্লি করা হদয়দি।
স্াবর সম্পততিগুতলর তববরণ [সম্পততিগুতল সুরতষিত ঋণদাতার �ঠরমূলক/বাস্তবক দখবল রবয়বছ] 

রিম 
রং

ব্াবঞ্চর রাম/  ঋণগ্রহীতা�ণ/  
্াতমরদার�বণর
রাম ও ঠিকারা

বন্ধক রাখা স্াবর সম্পততিগুতলর তববরণ 
এবং স্ত্াতধকারীর রাম [ সম্পততি( গুতল) র 
বন্ধকদাতার রাম এবং দখবলর প্রকৃতত] 

১)  ১৩( ২)  ধারাধীবর দাতব 
তবজ্ঞততির তাতরখ
২)  দখবলর তাতরখ
৩)  তরতদ্চষ্ট তাতরবখ ববকয়া

ক)  সংরষিণ মূলর
খ)  ইএমতড
�)  তবড গুণক

ই–তরলাবমর 
তাতরখ ও সময়

সুরতষিত 
ঋণদাতার 
্ারা দায়

১ ব্াঞ্চ অতফস:  বার্চপুর, ৭৭, রস্টশর 
ররাড, বার্চপুর, পতচিম বধ্চমার– 
৭১৩৩২৫
ঋণগ্রহীতা:  রমসাস্চ আরায্চ 
কর্রিাকশর
লপ্রাাঃ– শুভাতশস আচাযকি, তিদিকানন্ 
লরাড, শাতন্তনগর, িানকিপুর, পতচিম 
িধকিমান, তপন– ৭১৩৩২৫
জাতমনোর:  শ্রীমিী লপৌষােী আচাযকি, 
স্ামী– শুভাতশস আচাযকি, তিদিকানন্ 
লরাড, শাতন্তনগর, িানকিপুর, পতচিম 
িধকিমান, তপন– ৭১৩৩২৫

তনদম্নাক্ত তজ+ ৩ িেতিতশষ্ট তিত্ডংদয়র প্রেম িদে ্্াট নং তজ১ সংিতেি 
জতম ও িাতড়র অপতরহাযকি সমগ্র পতরমাে যার তস্তি ও তিিরে: লমৌজা– 
ঢার্তরয়া, লপাাঃঅাঃ– লক তপ রায় লেন, োনা– গড়ো, ওয়াডকি নং ৯২, 
লপ্রতমদসস নং ৮৪/ ১, লসতেমপুর লরাড, লজ এে নং ১৮, িতিয়ান নং 
২০৯, োগ নং ১৪৯০, লজো– েতষিে ২৪ পরগনা, পতচিমিঙ্গ, কেকািা– 
৭০০০৯২, কেকািা পুরতনগদমর এোকাধীন, সুপার তিল্ট আপ এতরয়া 
১১৮০ িগকিেুট এিং প্রায় ১০০ িগকিেুট মাদপর একটি কার পাতককিং লপেস, 
২০১২ সাদের তিক্রয় েতেে নং ১১৫৫৫ অনুযায়ী সম্পতত্তর স্ত্াতধকাতরেী 
শ্রীমিী লপৌষােী আচাযকি, স্ামী– তমাঃ শুভাতশস আচাযকি। সম্পতত্তর লচৌহতদি:  
উত্তর– কেকািা পুরতনগদমর ১৬ েুট চওড়া রাতিা;  েতষিে– ৮৫/ ৪, 
লসতেমপুর লরাড;  পিূকি– ৮৫, লসতেমপুর লরাড;  পতচিম– কমন প্াদসজ।
[সম্পততিটি  �ঠরমূলক দখলাধীর] 

১)  ০১. ০৯. ২০২২
২)  ১৩. ১২. ২০২২
৩)  ₹৩১,১৮,৭৭৮. ০০
(একতত্রশ েষি আঠাদরা 
হাজার সািদশা আটাত্তর 
টাকা মাত্র) , ৩০. ০৪. ২০২২ 
অনুযায়ী +  উদ্ভূি সেু, 
আনুষতঙ্গক িরচ, মাসেু ও 
চাজকি ইি্াতে (০১. ০৫. ২০২২ 
লেদক পতরদশাদধর িাতরি 
পযকিন্ত) 

ক)  ₹৫১. ৪৭ েষি

ি)  ₹৫. ১৫ েষি

গ)  ₹ ১০,০০০/ –

২৮. ০৩. ২০২৩
সকাল ১১: ০০ো
ররবক
তববকল ৪: ০০ো

িিকিমাদন 
ি্াদঙ্কর 
জানা লনই

২ ব্াঞ্চ অতফস:  দু�্চাপুর ( পূব্চতর 
ওতবতস) , রারর ররাড, রবরাতরতত, 
র্লা– বধ্চমার– ৭১৩২১৩
ঋণগ্রহীতা:  রমসাস্চ মা র�ৌরী তসবমটি 
ইডিাত্রি লপ্রাাঃ– শ্রী সঞ্জয় র্মার 
মুতকম, তপিা– প্রয়াি শ্রী দুগকিা েত্ত, 
জয়ন্তী তনিাস, ডাাঃ এম এন সাহা 
লরাড, ৩১/ ১০৬, অচো িাো িাই 
লেন, আসানদসাে– ৭১৩৩০১
জাতমনোর:  তমদসস অনুপমা মুতকম, 
স্ামী– সঞ্জয় মুতকম

২০১৪ সাদের েতেে নং:  I –৯৭৬০ অনুযায়ী সঞ্জয় র্মার মতুকম–এর 
স্ত্াধীদন তনদম্নাক্ত ে্াক্টতরর জতম, তিত্ডং ও কাঠাদমার অপতরহাযকি সমগ্র 
পতরমাে যার তস্তি ও তিিরে:  লমৌজা– র্েতডহা, োনা– কাঁকসা, লজো– 
পতচিম িধকিমান, লজ এে নং ৫৩, প্লট নং ৩৯১ ও ৩৯২, আর এস িতিয়ান 
নং ৪৮২, ০৫, ১৯, ৮৩, ৮৮, ১৪৪ ও ১৪৭, এে আর িতিয়ান নং–
৯৩৩২, জতমর পতরমাপ– ২৮৮ লডতসদমে। লচৌহতদি:  উত্তর– নীেতগতর 
তমনাদরেস;  েতষিে– অদন্র োঁকা জতম;  পিূকি– কঁাচা রাতিা;  পতচিম– 
অদন্র েঁাকা জতম।
[সম্পততিটি  �ঠরমূলক দখলাধীর] 

১)  ০৭. ০২. ২০১৭
২)  ২৭. ০৪. ২০১৭
৩)  ₹ ২,৬৩,২৯,০৯২. ৫০
( দুই লকাটি লিষট্টি েষি 
উনতত্রশ হাজার তিরানব্বই 
টাকা এিং পঞ্াশ পয়সা 
মাত্র) , ৩১. ০১. ২০১৭ অনুযায়ী 
+  ০১. ০২. ২০১৭ লেদক 
পতরদশাদধর িাতরি পযকিন্ত 
উদ্ভূি সেু, আনুষতঙ্গক িরচ, 
মাসুে ও চাজকি ইি্াতে

ক)  ₹১৭৩. ১৭ েষি

ি)  ₹১৭. ৩২ েষি

গ)  ₹ ৫০,০০০/ –

২৮. ০৩. ২০২৩
সকাল ১১: ০০ো
ররবক
তববকল ৪: ০০ো

িিকিমাদন 
ি্াদঙ্কর 
জানা লনই

৩ ব্াঞ্চ অতফস:  আসারবসাল (পূব্চতর 
ওতবতস) , ১২২/ ১৩০, ত্ টি ররাড 
( ইস্ট) , মুর�াবসাল, আসারবসাল, 
র্লা– বধ্চমার, পঃবঃ–৭১৩৩০৩
ঋণগ্রহীতা:  রমসাস্চ সরমা 
এটিারপ্রাইব্স
লপ্রাাঃ–  শীদষকিন্ু ভট্াচাযকি, তপিা– 
প্রয়াি িরুদেনু্ ভট্াচাযকি, িারা 
এনদ্ভ, ্্াট নং–১০১, এস তি 
গড়াই লরাড, আসানদসাে–৪
জাতমনোরগে:  শ্রীমিী কাকতে 
ভট্াচাযকি, স্ামী– শীদষকিন্ু ভট্াচাযকি 
এিং শ্রীমিী তনদিতেিা ভট্াচাযকি, 
স্ামী– েীদতিন্ু ভট্াচাযকি

২০০৫ সাদের েতেে নং I –৩২৫৪ অনুযায়ী শ্রীমিী কাকতে ভট্াচাযকি 
এিং শ্রীমিী তনদিতেিা ভট্াচাযকি–এর স্ত্াধীদন লমৌজা– আসানদসাে 
তমউতনতসপ্াতেটি, লজ এে নং ২০, আর এস িতিয়ান নং ৩১৩২ ( আর 
এস িতিয়ান নং ১১০০১ তহদসদি পুনরায় নম্বরযুক্ত) , আর এস প্লট নং 
৪০০৬, সংতলিষ্ট তস এস প্লট নং ২০১৪ সংিতেি জতমর ওপর তনতমকিি 
‘ িারা এনদ্ভ’ –এর ‘ এ’  ব্লদকর তদ্িীয় িদে ৮২৫ িগকিেুট সুপার তিল্ট 
আপ এতরয়াযুক্ত আিাতসক ্্াট নং ১০১, িৎসহ ওই তিত্ডংদয়র প্রেম 
িদে ২১ িগকিেুট মাদপর একটি দু–চাকা গাতড় রািার জায়গা। লচৌহতদি:  
উত্তর– তসঁতড় ও তেফ্ ট;  েতষিে– এস তি গড়াই লরাড;  পিূকি– ্ ্াট নং ১০২;  
পতচিম– প্াদসজ ও লরেন।
[সম্পততিটি  �ঠরমূলক দখলাধীর] 

১)  ৩১. ০১. ২০১৮
২)  ১৭. ০৫. ২০১৮
৩)  ₹ ২০,৭৮,৮২১. ৪১
( র্তড় েষি আটাত্তর হাজার 
আটদশা এর্শ টাকা এিং 
একচতল্লশ পয়সা মাত্র) , 
৩১. ১২. ২০১৭ অনুযায়ী 
+  উদ্ভূি সুে, আনুষতঙ্গক 
িরচ, মাসেু ও চাজকি ইি্াতে 
(০১. ০১. ২০১৮ লেদক 
পতরদশাদধর িাতরি পযকিন্ত)

ক)  ₹১২. ৪০ েষি

ি)  ₹১.২৪ েষি

গ)  ₹ ১০,০০০/ –

২৮. ০৩. ২০২৩
সকাল ১১: ০০ো
ররবক
তববকল ৪: ০০ো

িিকিমাদন 
ি্াদঙ্কর 
জানা লনই

৪ ব্াঞ্চ অতফস:  পারা�ি, ত্ টি ররাড, 
পারা�ি– ৭১৩১৪৮
ঋণগ্রহীতা�ণ: 
( ১)  রমসাস্চ শশধর ররেতডং রকাম্পাতর
লপ্রাাঃ– স্দেশ রঞ্জন রায়, গ্রাম– 
লিাধমাটি, লপাাঃঅাঃ– চতরচা, োনা– 
মহম্মে িাজার, িীরভূম, তপন– 
৭৩১১২৭ এিং
( ২)  স্দেশ রঞ্জন রায়, পিূকি পুটিয়াতর 
েতষিে পাড়া, কেকািা– ৭০০০৯৩

স্দেশ রঞ্জন রায় এর স্ত্াধীদন তনদম্নাক্ত ১ কাঠা ১৫ িটাক মাদপর জতম 
ও এর উপতরতস্ি ৯৫৯ িগকিেুট তিল্ট আপ এতরয়াযুক্ত িাতড়র অপতরহাযকি 
সমগ্র পতরমাে যার তস্তি ও তিিরে: মহল্লা পূিকি পুটিয়াতর, েতষিে পাড়া, 
লজো– েতষিে ২৪ পরগনা, ওয়াডকি নং ১১৪, লজ এে নং ৪৩, লিৌতজ নং 
১৮, িতিয়ান নং ৬৩৩/ ১, োগ নং ৪১৩, লহাত্ডং নং এন–৭৬, কেকািা 
পুরতনগদমর এোকাধীন, ১৩. ০৭. ১৯৮৫ িাতরদির েতেে নং ১০৫৮৪ 
অনুযায়ী সম্পতত্ত। সম্পতত্তর লচৌহতদি:  উত্তর– আর এস প্লট নং ৪১২/ ৭১;  
েতষিে– ৮ েুট চওড়া রাতিা;  পূিকি– িােপাদড়র রাতিা;  পতচিম– আর এস 
প্লট নং ৪১৩।
[সম্পততিটি  �ঠরমূলক দখলাধীর] 

১)  ২৪. ০৮. ২০২২
২)  ১৩. ১২. ২০২২
৩)  ₹৯৪,১২,৮৮৪. ০০
(চুরানব্বই েষি িাদরা হাজার 
আটদশা চুরাতশ টাকা মাত্র) , 
৩০. ০৪. ২০২২ অনুযায়ী 
+  উদ্ভূি সেু, আনুষতঙ্গক 
িরচ, মাসেু ও চাজকি ইি্াতে 
(০১. ০৫. ২০২২ লেদক 
পতরদশাদধর িাতরি পযকিন্ত) 

ক)  ₹৫৩. ১৪ েষি

ি)  ₹৫. ৩২ েষি

গ)  ₹ ১০,০০০/ –

২৮. ০৩. ২০২৩
সকাল ১১: ০০ো
ররবক
তববকল ৪: ০০ো

িিকিমাদন 
ি্াদঙ্কর 
জানা লনই

সারফাবয়তস অরাক্ট, ২০০২–এর রুল ৮( ৬)  অধীবর তবতধবদ্ধ তবরিয় তবজ্ঞততি                                                

তসতকউতরটি ইটিাবরস্ট  এরবফাস্চবমটি অরাবমডিবমটি রুলস, ২০০২–এর রুল ৯( ১)  অধীবর ১৫ তদবরর তবতধবদ্ধ তবরিয় তবজ্ঞততি

তাতরখ:  ০১. ০৩. ২০২৩;  স্ার:  দু�্চাপুর তহমাংশু কুমার সাহা, তরফ মরাবর্ার, অরুবমাতদত আতধকাতরক, পাঞ্াব ররাশরাল বরাঙ্ক

র্ারাল অতফস, দু�্চাপুর
আইরস্টাইর অরাতেতরউ, তব র্ার, দু�্চাপুর, 

র্লা পতচিম বধ্চমার, তপর–  ৭১৩২০৫

কাবরতন্স ররস্ট– এর ্রর রহতে তডউটি ররাে সটি্চং রমতশর প্রবয়া্র

আেমগঞ্জ ( িধকিমান)  ও মাচানিো, িাঁর্ড়া কাদরতসি লচস্ট– এর জন্ িিকিমান এনএসএম 
লমতশন িাইি্াক পতেতসর অধীদন লহতভ তডউটি লনাট সটিকিং লমতশন ক্রয় করদি চায়। 
এসএসএম লমতশদনর তিদশষত্ তিশে ইউদকা ি্াঙ্ক ওদয়িসাইদট উদল্লতিি আদি ও কাদরতসি 
লচদস্টর এনএসএম লমতশন তিদশষত্ আরতিআই তিতধ/ তিদশষত্ মাতেক হদি হদি। তিশে/ েমকি 
ি্াদঙ্কর ওদয়িসাইট www.ucobank.com লেদক ডাউনদোড করা যাদি। তসে করা 
িাদম তনধকিাতরি িয়াদন আদিেনপত্র লজানাে অতেস, দুগকিাপুর পাঠাদনার লশষ িাতরি 
২১. ০৩. ২০২৩ রবলা ৩. ০০রে পযকিন্ত। জ্ঞািি্/ তিশদের জন্ লজানাে অতেস, দুগকিাপুদর 
লযাগাদযাগ করুন।

তাতরখ:  ০২. ০৩. ২০২৩   সহকারী র্রাবরল মরাবর্ার ও র্ারাল রহড
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