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Birla Building (2nd Floor) ,
9/1, R. N. Mukherjee Road,
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Tel. : +91-33-40823700122200600
e-mail : xprocal@xproindia.com

June 30, 2021

National Stock Exchange of India Ltd .
"Exchange Plaza" ,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) ,
Mumbai 400 051
Stock Symbol XPROINDIA(EQ)

The Dy. General Manager
Bombay Stock Exchange Limited
Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring
Rotunda Building , P J Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai 400 001
Stock Code No. 590013

Dear Sir,
Sub: Disclosures of information under Regulation 30
Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 and in compliance with Ministry of Corporate Affairs Circular No. 20/2020
dated May 5, 2020 read with Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 , please find enclosed
herewith the copies of newspaper advertisement, published in "The Financial Express" (English)
and "Aajkal" (Bengali) on June 29, 2021, in respect of information regarding 24th Annual
General Meeting of the Company scheduled to be held on Tuesday, August 10, 2021 at 10:30
a.m. 1ST through Video Conferencing 1 Other Audio Visual Means.
This is for your information and record .

Thanking you ,
Yours faithfully,
For Xpro India Limited

~£?a
Amit Dhanuka
Company Secretary

Ene!: Ala

Registered Office: Barjora - Mejia Road, P.O. Ghutgoria, Tehsil : Barjora, Distt.: Bankura, West Bengal -722 202
Tel.: +91-9775301701: e-mail: cosec@xproindia.com
eIN: L25209WBI997PLC085972; www.xproindia.com
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থ�োড়াই কেয়ার

রাজপুর,
স�োনারপুরে
বাজার বন্ধে
ব্যাপক সাড়া
গ�ৌতম চক্রবর্তী
রাজপুর–স�োনারপুর পুরসভা
এলাকায় কর�োনা সংক্রমণ বাড়ায়
উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন রাজ্যের
মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তাই
শুনশান। বারাসতে মাইক্রো–কন্টেনমেন্ট জ�োন। বিবেকানন্দপল্লীতে, স�োমবার। ছবি:ভবত�োষ চক্রবর্তী এলাকার কর�োনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে
আনতে রাজপুর–স�োনারপুর পুরসভা
এলাকার সমস্ত বাজার তিন দিন বন্ধের
সিদ্ধান্ত নেয় জেলা ও পুর প্রশাসন।
স�োমবার সকাল থেকে তা কারক
্য র
হয়েছে। আর তাতেই সর্বাত্মক সাড়া
পাওয়া গেছে এদিন। পুরসভার ৩৫টি
ওয়ার্রডে অধীনে থাকা সব বাজার,
দ�োকান এমনকী পাড়ার দ�োকানও
এদিন খ�োলা হয়নি। সকাল থেকে
মানুষকেও সেভাবে বাড়ির বাইরে বের
হতে দেখা যায়নি। এদিন পুরসভার
স�োহম সেনগুপ্ত
জ�োনগুলি চিহ্নিত করে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই তরফে রাজপুর বাজার–সহ কয়েকটি
ু করার কাজ
এলাকার বাজারও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।’তিনি আরও জানান, বাজারকে জীবাণুমক্ত
উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ৮৩টি মাইক্রো কন্টেনমেন্ট জ�োনে এখানকার ক�োনও কর�োনা র�োগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গড়িয়ায় বিভিন্ন বাজারে
চলছে কর�োনা পরীক্ষা। পঞ্চায়েত ও পুরসভার মাধ্যমে এই করতে হলে তার ব্যবস্থা করবে প্রশাসন। এছাড়া শিশুদের নজরদারি চালিয়েছে নরেন্দ্রপুর থানার
জন্যও হাসপাতালে বেডের সংখ্যা পুলিশ। পাশাপাশি স�োনারপুরের
কন্টেনমেন্ট জ�োনগুলি চিহ্নিত করা
হয়েছে বলে জানা গেছে। কর�োনার
বাড়ান�োর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কয়েকটি জায়গায় নজরদারি
র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হচ্ছে
এদিকে ভাটপাড়াতেও কর�োনা চালায় স�োনারপুর থানার পুলিশ।
এই অঞ্চলগুলিতে। সেই সঙ্গে
সংক্রমণের মাত্রা বাড়তে থাকায় কয়েকজনকে দ�োকান খ�োলার কারণে
এই এলাকাগুলিতে সকলে যাতে
এখানকার বেশ কয়েকটি বাজার পুলিশ আটকও করে। পুরসভার
ভ্যাকসিন পান, তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ বন্ধ করেছে পুরসভা। ভাটপাড়া পুরসভার পক্ষ থেকে তরফে জানান�ো হয়েছে, তিন দিনের
থেকে। স�োমবার বারাসতের বেশ কয়েকটি মাইক্রো কন্টেনমেন্ট নির্দেশিকা জারি করে বলা হয়েছে পুরসভার ৬, ৭, ২২, বাজার বন্ধে ভালই সাড়া মিলেছে।
জ�োন ঘুরে দেখেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত ২৪, ২৫ ও ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে ২৮ জুন থেকে টানা তিনদিন মানুষ নিজেরাই বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে
গুপ্তা। তিনি বলেন, ‘কর�োনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাব যাতে দ�োকান বাজার সব বন্ধ থাকবে। পাশাপাশি বলা হয়েছে বাইরে বের হননি। আগামী দু’দিনও
ছড়িয়ে না পড়ে, তার জন্যই এই মাইক্রো কন্টেনমেন্ট সরকারি নির্দেশ মত�োই এখানে মিলবে জরুরি পরিষেবা। তাঁরা এই সহয�োগিতা করবেন।

৮৩ মাইক্রো–কন্টেনমেন্ট
জ�োন উত্তর ২৪ পরগনায়

বিধিনিষেধকে বুড়�ো আঙুল। কন্টেনমেন্ট জ�োনে পুলিশের ব্যারিকেড গলে পার হচ্ছেন মহিলা। হাওড়ার লিলুয়ায়, স�োমবার। ছবি:ক�ৌশিক ক�োলে

আ
ইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড
(পূর্বতন ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড, আইডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর সঙ্গে সংযুক্ত এবং বর্তমানে আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড হিসেবে পরিচিত)

CIN: L65110TN2014PLC097792
রেজিস্টার্ড অফিস:কে আর এম টাওয়ারস, নবম তল, হ্যারিংটন র�োড, চেটপেট, চেন্নাই–৬০০০৩১।
ফ�োন:+৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০০০ । ফ্যাক্স:+৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০২২

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট
অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২)ধারাধীনে বিজ্ঞপ্তি

কড়া বিধি ভাটপাড়ায়

বাজার বন্ধ ৩ দিন

ভ্যাকসিন নিতে
এসে হুড়োহুড়ি

ভ্যাকসিন নিতে এসে শারীরিক
দূরত্ব বিধির বালাই নেই। কে
আগে ভ্যাকসিন নেবে, তাই নিয়ে
লাইন ভেঙে শুরু হয় দ�ৌড়াদ�ৌড়ি।
হুড়�োহুড়িতে বেশ কয়েকজন মাটিতে
পড়ে গিয়ে জখম হন। মাথা ফেটে
যায় একজনের। শেষে পুলিশ
প�ৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
ঘটনা সিঙ্গুর গ্রামীণ হাসপাতালের।
স�োমবার। ৫০০ জনকেই এদিন
দ্বিতীয় ড�োজের টিকা দেওয়া
হয়েছে। টিকা কম থাকায় অনেকেই
এদিন টিকা পাননি।

বন্ধ বাজারে পুলিশের টহল। স�োমবার, স�োনারপুরে। ছবি:প্রতিবেদক

কর�োনা রুখতে পরিকাঠাম�োয় জ�োর, ৬০
অক্সিজেন সিলিন্ডার ক্যানিং হাসপাতালে

কর্প
তৃ ক্ষের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন
সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল,
কর�োনা আক্রান্তের সংখ্যা কমছে না। প্রতিদিনই
বিধায়ক পরেশরাম দাস, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ
কর�োনা আক্রান্ত হয়ে র�োগীরা ভর্তি হচ্ছেন
শৈবাল লাহিড়ী, জিয়া উল হক, এইচসিএলের
হাসপাতালে। আর তাঁদের জন্য প্রয়োজন
আধিকারিক প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে সাংসদরা জানান, সুন্দরবনের
হচ্ছে অক্সিজেনের। এছাড়াও সাধারণ র�োগীদের
জন্যও অনেক সময়ই অক্সিজেন সাপ�োর্ট দেওয়ার
মানুষের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই মহকুমা হাসপাতাল
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাই ক্যানিং মহকুমা
খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করে। এখানে
হাসপাতালের পক্ষ থেকে জয়নগরের সাংসদ
সব ধরনের র�োগের চিকিৎসা হয়। এমনকী
প্রতিমা মণ্ডলের কাছে অক্সিজেন সিলিন্ডার
কর�োনা হাসপাতাল ও সেফ হ�োমও রয়েছে।
দেওয়ার আবেদন জানান�ো হয়েছিল। আর সেই
তাই এখানে অক্সিজেনের প্রয়োজন। হাসপাতালের
ডাকেই সাড়া দিয়ে সাংসদ ওই হাসপাতালের
তরফে তাদের প্রয়োজনের কথা জানিয়েছেন।
র�োগীদের চিকিৎসার জন্য ছ�োট ও বড় মিলিয়ে
এদিন সেই প্রয়োজন মেটান�োর চেষ্টা করা হল।
ম�োট ৬০টি অক্সিজেন সিলিন্ডার দিলেন।
ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল কর্ তৃপক্ষের হাতে অক্সিজেন ক�োনও মানুষকেই অক্সিজেনের অভাবে মরতে
একটি বেসরকারি সংস্থা এইচসিএলের সিলিন্ডার তু লে দিলেন সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী ও প্রতিমা দেওয়া হবে না। তাই এই উদ্যোগ। হাসপাতাল
সঙ্গে য�ৌথ উদ্যোগে এই অক্সিজেন সিলিন্ডার
কর্পতৃ ক্ষ সাংসদদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তঁারা
মণ্ডল। ছবি: গ�ৌতম চক্রবর্তী
দেওয়া হয়। স�োমবার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে
জানান, এই অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলি পাওয়ার
একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলি তু লে দেওয়া হয় হাসপাতাল ফলে র�োগীদের অক্সিজেনের প্রয়�োজন অনেকটাই মেটান�ো সম্ভব হবে।

আজকালের প্রতিবেদন

পরিশিষ্ট–IV, রুল
পাতিপুকুর শাখা
৮৪৭ লেক টাউন, ৮(১), দখল বিজ্ঞপ্তি 
কলকাতা–৭০০০৮৯ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু , ব্যাঙ্ক অফ বর�োদা–এর অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন
অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট
অ্যাক্ট, ২০০২ (৫৪ অফ ২০০২)ম�োতাবেক এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস,
২০০২–এর রুল ৩–এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১২)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত
ক্ষমতাবলে দেনদার শ্রীমতী কাকলি ঘ�োষ (উত্তরাধিকারী এবং শ্রী অর্ঘ্য ঘ�োষ (উত্তরাধিকারী)
ফার্মের নাম:মেসার্স ওনলি হুইল, স্বত্বাধিকারী প্রয়াত শৈলেন্দ্রনাথ ঘ�োষ বি–৪৭ মেট্রোপলিটন
ক�োঅপারেটিভ হাউজিং স�োসাইটি, ই এম বাইপাস, কলকাতা–
৭০০১০৫–এর প্রতি
০৩.০২.২০২০ তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন, যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ
থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক টাঃ ৩,২৮,২২,৩০৬.২৫ (তিন
ক�োটি আঠাশ লক্ষ বাইশ হাজার তিনশ�ো ছয় টাকা ও পঁচিশ পয়সা মাত্র)–সহ ০১.০৪.২০২১ থেকে
অধার্যকৃ ত সুদ সহ ভবিষ্যতের সুদ সমেত আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত দেনদারওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই দেনদারগণ
এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল ৮–এর
সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ২৩ জুন, ২০২১
তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ওই দেনদার/বন্ধকদাতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে
লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এর পরেও উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে ক�োনও লেনদেন
করা হলে তা উক্ত উল্লিখিত বকেয়া টাঃ ৩,২৮,২২,৩০৬.২৫ (তিন ক�োটি আঠাশ লক্ষ বাইশ
হাজার তিনশ�ো ছয় টাকা ও পঁচিশ পয়সা মাত্র) সহ ০১.০৪.২০২১ থেকে অধার্যকৃ ত সুদ ও তার
ওপর সুদ, চু ক্তিবদ্ধ হারে সুদ, মাশুল, আকস্মিক খরচাপাতি ইত্যাদি সমেত ব্যাঙ্ক অফ বর�োদা,
পাতিপুকুর–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।
এর পাশাপাশি উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮)উপধারার সংস্থান ম�োতাবেক উপলব্ধ সময়ের মধ্যে
ব্যাঙ্কের প্রাপ্য বকেয়া টাকাপয়সা আদায় দিয়ে নিম্নলিখিত জামিনযুক্ত সম্পত্তি ছাড়িয়ে নেওয়ার
ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট দেনদারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পূর্ণ প্রথম তল +তিনতলা নির্মাণ যার ম�োট সুপার বিল্ট পরিমাপ ৫৬০০ বর্গফু ট এর ন্যায়সঙ্গত
বন্ধক এবং তা নির্মিত কমবেশি ৪ কাঠা জমির ওপর অবস্থিত ম�ৌজা–ধাপা নিমাক প�োকটান,
থানা–জাবালপুর (পুরাতন টালিগঞ্জ)বর্তমান থানা তিলজলা, এডিএসআর আলিপুর অন্তর্গত জে
এল নং ২, আর এস নং ২৩৬, ত�ৌজি নং ১৭৩, ১২৯৮/২৮৩৩ অন্তর্গত সি এস খতিয়ান নং
৬৫৪, ৬০৯, ৬১২, পরিমার্জিত সেটেলমেন্ট খান্দা খতিয়ান নং ৪০৭, ৪০৮, ৩৫২ এবং ৩৫৩
জেলা সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট খতিয়ান নং ২ এবং ৪৩, অন্তর্গত সি এস দাগ নং ২০১, ১৪০,
১৪১, আর এস দাগ নং ২৪৮, ১৮৬, ১৬৭, ৮৭, ৩১, ২০৯, কলকাতা প�ৌরসভা অধীনে বর্তমান
পরিচিত প্রেমিসেস নং বি–৪৭ মেট্রোপলিটন ক�োঅপারেটিভ হাউজিং স�োসাইটি, ক্যানাল সাউথ
র�োড, কলকাতা–৭০০১০৫, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, যার চ�ৌহদ্দি:উত্তরে–প্লট নং বি–৪৮,
দক্ষিণে–৩০ ফু ট চওড়া রাস্তা, পূর্বে–প্লট নং বি–৪২, পশ্চিমে–প্লট নং বি–৬৪।
তারিখ:২৩.০৬.২০২১, স্থান:কলকাতা
অনুম�োদিত আধিকারিক, ব্যাঙ্ক অফ বর�োদা

এক্সপ্রো
ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN: L25209WB1997PLC085972

রেজিস্টার্ড অফিস:বড়জ�োড়া মেজিয়া র�োড, প�োঃঅঃ– ঘুটগড়িয়া,
তহসিল– বড়জ�োড়া, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২ ২০২, ফ�োন:৯১–৯৭৭৫৩ ০১৭০১;
ই–মেল: cosec@xproindia.com; ওয়েবসাইট: www.xproindia.com

২৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত তথ্যাবলি

শেয়ারধারকগণ অনুগ্রহ করে খেয়াল করবেন যে, ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর সমস্ত প্রয�োজ্য ধারার
সংস্থানসমূহ সহ মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ারস (এমসিএ)এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড অফ
ইন্ডিয়া (সেবি)দ্বারা জারিকৃ ত ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ০২/২০২১ সহ যাবতীয়
প্রয�োজ্য সার্কুলারসমূহ মান্য করে ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্য অডিও ভিসুয়াল উপায়ের মাধ্যমে মঙ্গলবার,
১০ আগস্ট, ২০২১ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বেলা ১০.৩০টার সময় এই ক�োম্পানির ২৪ তম বার্ষিক
সাধারণ সভা (এজিএম)আয়�োজিত হবে, যা ২৫ মে, ২০২১–এর এজিএম ন�োটিস ও ২২ জুন, ২০২১–এর
সংয�োজনী মাফিক।
উপর�োক্ত সার্কুলারগুলি অনুসরণে এই ক�োম্পানি/ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গণ)–এর কাছে যে সকল
শেয়ারধারকের ই–মেল আইডি রেজিস্টার করান�ো ছিল, সেই সকল শেয়ারধারকের প্রতি এজিএম–এর
ন�োটিস, সংয�োজনী এবং ২০২০–২১ অর্থবর্ষে এই ক�োম্পানির বার্ষিক রিপ�োর্টের ইলেকট্রনিক কপি পাঠান�ো
হবে। ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.xproindia.comসহ স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইটেও ক�োম্পানির
২৪তম এজিএম–এর ন�োটিস, সংয�োজনী এবং ২০২০–২১ অর্থবর্ষে ক�োম্পানির বার্ষিক রিপ�োর্ট উপলব্ধ
থাকবে।
ই–মেল আইডি রেজিস্টার/আপডেট করার উপায়:
•	ফিজিক্যাল ম�োডে শেয়ার ধরে রাখা শেয়ারধারকদের প্রতি অনুর�োধ জানান�ো হচ্ছে যাতে তাঁরা এই
ক�োম্পানি (cosec@xproindia.com)/ আরটিএ (mcssta@rediffmail.com)–এর কাছে ফ�োলিও
নম্বর, শেয়ারধারকের নাম, প্যান (প্যান কার্ডের স্ব–প্রত্যয়িত স্ক্যান করান�ো কপি), আধার (আধার
কার্ডের স্ব–প্রত্যয়িত স্ক্যান করান�ো কপি)ইত্যাদির মত�ো নিজেদের দরকারি তথ্যাবলি ই–মেলের
মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন।
•	ডিম্যাট ম�োডে শেয়ার ধরে রাখা শেয়ারধারকরা নিজেদের ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে সরাসরি
নিজেদের ই–মেল আইডি এবং ব্যাঙ্ক ম্যানডেট আপডেট করিয়ে নেবেন।
এজিএমে ভ�োট দেওয়ার উপায়:
•	শেয়ারধারকরা দূরবর্তী অবস্থান থেকে অথবা এজিএম চলাকালীন এজিএমের ন�োটিসে নির্ধারিতমত�ো
আল�োচ্য কারবারের ওপর ইলেকট্রনিক ভ�োটিং সিস্টেমের মাধ্যমে নিজেদের ভ�োটাধিকার প্রয়�োগ করার
সুয�োগ পাবেন।
• ওপরে লেখা পদ্ধতিতে নিজেদের ই–মেল আইডি সফলভাবে রেজিস্টার করান�োর পর ই–ভ�োটিংয়ের
মাধ্যমে ভ�োটাধিকার প্রয়�োগের জন্য লগইন শংসাপত্রগুলি শেয়ারধারকদের প্রতি পাঠান�ো হবে।
• ই–ভ�োটিংয়ের মাধ্যমে ভ�োটাধিকার প্রয়�োগের বিশদ বিবরণ এজিএম–এর এই ন�োটিসে দেওয়া থাকবে।
এই ক�োম্পানির ওয়েবসাইটেও এই বিশদ তথ্যগুলি পাওয়া যাবে।
ইলেকট্রনিক উপায়ে ডিভিডেন্ড (যদি থাকে)প্রাপ্তির জন্য ম্যানডেট রেজিস্টারের উপায়:
নিজেদের ডিপ�োজিটরির কাছে (ডিমেটিরিয়ালাইজড ম�োডে শেয়ার ধরা থাকলে)এবং এই ক�োম্পানির
কাছে (ফিজিক্যাল ম�োডে শেয়ার ধরা থাকলে)cosec@xproindia.comই–মেল আইডি–তে স্বাক্ষরিত
অনুর�োধপত্রের সঙ্গে নিজের নাম, ফ�োলিও নম্বর, ব্যাঙ্কের তথ্যাবলি, প্যান কার্ডের স্ব–প্রত্যয়িত কপি এবং
বাতিল করা চেকের একটি পাতা সমেত পাঠিয়ে নিজেদের ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য আপডেট করিয়ে
নেওয়ার জন্য শেয়ারধারকদের প্রতি অনুর�োধ জানান�ো হচ্ছে।
	ব�োর্ডের আদেশানুসার
স্থান:কলকাতা
অমিত ধানুকা
তারিখ:২৮ জুন, ২০২১	ক�োম্পানি সেক্রেটারি

নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ এবং সহ–ঋণগ্রহীতাগণ আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড (পূর্বতন ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড, আইডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর সঙ্গে সংযুক্ত এবং বর্তমানে
আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড রূপে পরিচিত)–এর থেকে নিম্নলিখিত জামিনযুক্ত ঋণের সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন। নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং সহ–ঋণগ্রহীতাগণের ঋণগুলি তাঁদের
সম্পত্তিসমূহ বন্ধক রাখার মাধ্যমে জামিনযুক্ত ছিল। যেহেতু তাঁরা নিজ নিজ ঋণচু ক্তির শর্ত ও নিয়মাবলি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অনিয়মিত হওয়ার কারণে তাঁদের ঋণগুলি
আরবিআই–এর নির্দেশিকা অনুসারে অনুৎপাদক পরিসম্পদ (এনপিএ)হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ হয়েছে। তাঁদের থেকে আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড (পূর্বতন ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড,
আইডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর সঙ্গে সংযুক্ত এবং বর্তমানে আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড রূপে পরিচিত)–এর পাওনা এবং সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে চু ক্তিমাফিক হারে এর ওপর
প্রয�োজ্যমত�ো পরবর্তী সুদ বাবদ প্রদেয় অর্থাঙ্ক তাঁদের প্রতি জারি করা দাবি বিজ্ঞপ্তির পাশাপাশি এখানে নীচের টেবিলে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রম
নং

ল�োন
সম্পত্তির অবস্থান
ঋণের ধরন ঋণগ্রহীতাগণ এবং
১৩(২)
১৩(২) ধারাধীনে
অ্যাকাউন্ট
সহ–ঋণগ্রহীতাগণের
ধারাধীনে
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী
নম্বর
নাম
বিজ্ঞপ্তির তারিখ বকেয়া অর্থাঙ্ক
১. ১৭৩৪৬১২১ সম্পত্তির ১.মিলন রায়
০১.০৬.২০২১ ৩,৭১,২৮৬.৮৯ কমবেশি জমি ০৪.৫০ ডেসিম্যাল–এর সমগ্র অংশ, যার ম�ৌজা–সন্ধ্যা, আর
এস দাগ নং–৪৮২, সি এস খতিয়ান–১০৭২, আর এস খতিয়ান–২৫২৫,
বিনিময়ে ঋণ ২.শীলা রায়
ত�ৌজি নং–৭, থানা–ক�োত�োলিয়া, এডিএসআরও–কৃষ্ণনগর, জেলা–নদিয়া,
পঃবঃ, সীমানা–উত্তর:ব্লক নং বি, দক্ষিণ:ব্লক নং বি/১০, পূর্ব:১২ ফু ট চওড়া
কাঁচা রাস্তা, পশ্চিম:ব্লক নং বি/৮।
০১.০৬.২০২১ ৮,২৪,৭৮৭.৭৫ কমবেশি জমি ২ কাঠা–সহ কাঠাম�ো (মাপ ৪০০ বর্গফু ট)–এর সমগ্র অংশ।
২. ১৫৮৪১৪৩২ সম্পত্তির ১.মহম্মদ ওয়াসিম
বিনিময়ে ঋণ ২.আকরিন বেগম
যার ম�ৌজা–পলতা, প্লট নং–৮, জে এল নং–৪, আর এস ও এল আর দাগ
নং–৮০৬/৯৩১, আর এস খতিয়ান–১৬৬, এল আর খতিয়ান–১৬৬/১,
পুর হ�োল্ডিং নং–১০৪৬, রামকৃ ষ্ণপল্লী, উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ওয়ার্ড
নং–১৮, থানা–ন�োয়াপাড়া, জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা, পঃবঃ৭০০১২০
সীমানা–উত্তর:দাগ নং ৮০৬/৯৩১, দক্ষিণ:৮’চওড়া পুর রাস্তা, পূর্ব:দাগ
নং–৮০৬/৯৩১, পশ্চিম:দাগ নং– ৮০৬/৯৩১।
৩. ১৫২৫৫৩১২ সম্পত্তির ১.মিঃ বুদ্ধনাথ গায়েন ১৭.০৪.২০২১ ১৭,৭৬,৪৪৬.৫৬
কমবেশি জমি ১ কাঠা ৮ ছটাক যা ১০৮১ বর্গফু ট–এর সমতু ল–এর সমগ্র
বিনিময়ে ঋণ ২.মিসেস সরস্বতী
অংশ। যার ম�ৌজা–মজিলপুর, জে এল নং–১৯, সি এস, আর এস ও এল
গায়েন
আর দাগ নং–১৪৬৪, সি এস খতিয়ান–১৩৯০, আর এস খতিয়ান–২৫৯৮,
এল আর খতিয়ান–৭৪৮৪, পুর হ�োল্ডিং নং ৪/১ (পুরন�ো ৪), ভূ তনাথ সরণি,
জয়নগর মজিলপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং–৫, থানা–জয়নগর, জেলা–দক্ষিণ
২৪ পরগনা, পঃবঃ ৭৪৩৩৩৭, সীমানা–উত্তর:৪’কমন প্যাসেজ, দক্ষিণ:
সিঙ্গল এস টি র�োড, পূর্ব:খালি প্লট, পশ্চিম:খালি প্লট।
সম্পত্তির ১.মিঃ পবন ল�োহিয়া
১৭.০৪.২০২১ ২৪,২৪,১৬৩.৮০ কমবেশি ম�োকারারি ম�ৌরসি বাস্তু জমি ১৬ কাঠা ৮ ছটাক বর্গফু ট–সহ বহুতল
৪. ১৪৫৭৪০৪
বিনিময়ে ঋণ ২.মিসেস পায়েল
বিল্ডিং–এর সমগ্র অংশ ও প্রবেশাধিকার বালি, ম�ৌজা–ব্যারাকপুর, জে এল
ল�োহিয়া
নং ১৬, দাগ নং ২৯০৬, খতিয়ান নং ১১১৩, পুর হ�োল্ডিং নং ৩৬, অভয় গুহ
র�োড, লিলুয়া, বালি পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৭, থানা–বালি। সীমানা: উত্তর–
পুর ড্রেন, দক্ষিণ–কমন প্যাসেজ, পূর্ব–ভগীরথ মাহাত�োর জমি ও বিল্ডিং,
পশ্চিম–কমন প্যাসেজ।
৫. ১৭৪৪৮২৩৭ সম্পত্তির ১.মিঃ সঞ্জীব গুপ্ত
১৭.০৪.২০২১ ৩৩,৮৪,৯৫০.১৩ ফ্ল্যাট নং ৭এ, মাপ ৮০০ বর্গফু ট (সুপার বিল্ট), যার কমবেশি জমি ০৪ কাঠা
১১ ছটাক–এর সমগ্র অংশ। ৫ম তলে, ম�ৌজা–বাদরা, আর এস দাগ নং ৩৮৮,
বিনিময়ে ঋণ ২.মিসেস নিশি গুপ্ত
আর এস খতিয়ান–৯৩, পুর প্রেমিসেস নং৩ নেতাজি লেন, দমদম পুরসভার
ওয়ার্ড নং–০১, থানা–দমদম, কলকাতা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পঃবঃ,
৭০০০৭৯, সীমানা–উত্তর:প্লট নং ১, দক্ষিণ:৪ ফু ট চওড়া প্যাসেজ, পূর্ব:প্লট
নং ৩৯০ ও ১৩ ফু ট চওড়া পুর রাস্তা, পশ্চিম:প্লট নং ৩।
৬. ১৪২৫৭০৫৫ আবাসন ঋণ ১.নিবেদিতা অধিকারী ২০.০৪.২০২১ ১২,৫৮,৩১০.৪৭ ফ্ল্যাট নং ডি১, ৪র্থ তলে (উত্তরে)মাপ ৫৩০ বর্গফু ট সুপার বিল্ট, যা জি+৩
২.অল�োক অধিকারী
তলা বিল্ডিংয়ে, যার কমবেশি জমি ৩ ডেসিম্যাল–এর সমগ্র অংশ। যার ম�ৌজা–
ঘাসটিকা, জে এল নং–৪৮, ত�ৌজি নং–৩৯২, রে সা নং–৩১, আর এস দাগ
নং ও এল আর দাগ নং–১৯৫, হাল এল আর খতিয়ান–৯৯৫, পূর্ব এল আর
খতিয়ান–৮৩৩, পাথরবেড়িয়া জয়চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা–বিষ্ণু পুর,
জেলা–দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এসআরও–বিষ্ণু পুর, পঃবঃ ৭৪৩৩৭৭–সহ
প্রবেশাধিকার। সীমানা–উত্তর–শেখ ইয়ার আলির জমি, দক্ষিণ–মিঃ পাঁচু
শ্রীর জমি, পূর্ব–জয়দেবের জমি, পশ্চিম–৫’–৩’’চওড়া কমন প্যাসেজ।
৭. ১২৯২৯৩১৯ সম্পত্তির ১.নুর ইসলাম সরদার ০১.০৬.২০২১ ৬,৯৪,৩৬৫.৪৫ কমবেশি বাস্তু জমি ২.৫ ডেসিম্যাল–সহ বিল্ডিং কাঠাম�ো (মাপ ৩০০ বর্গফু ট)–
বিনিময়ে ঋণ ২.ইয়াকুব আলি সরদার
এর সমগ্র অংশ। যার ম�ৌজা–নুরুল্লাপুর, জে এল নং–৭, আর এস দাগ নং +
এল আর দাগ নং–৭৩৩, আর এস খতিয়ান–৬০৪, এল আর খতিয়ান–১৮৮
বর্তমান ১৫৯০, থানা–জয়নগর, দক্ষিণ গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা–দক্ষিণ ২৪
পরগনা ৭৪৩৩৭২, সীমানা:উত্তর–৬ ফু ট চওড়া সাধারণ পরিসর, দক্ষিণ–
জালালউদ্দিন ম�োল্লার জমি, পূর্ব–মালিকের জমি, পশ্চিম–২০ ফু ট চওড়া
পিডব্লিউডি।
৮. ১৮৭১৩৪৯১ সম্পত্তির ১.রমেশ স�োনকার
০১.০৬.২০২১ ২,৬৮,০৬১.৩১ সম্পত্তির সমগ্র অংশ, যার পরিমাপ ০১.৬৬ ডেসিমেল জমি–সহ একতলা
বিনিময়ে ঋণ ২.দীপিকা স�োনকার
৬৬৯ বর্গফু ট, ম�ৌজা–দেবলপুর, জে এল নং–১৯০, আর এস দাগ নং–
৫০৭, আর এস খতিয়ান–১৬৬, খড়্গপুর (টাউন)পুরসভার ওয়ার্ড নং–৮,
এডিএসআর–খড়্গপুর, জেলা–পশ্চিম মেদিনীপুর, পঃবঃ ৭২১৩০১ সীমানা–
উত্তর–সি রেড্ডির সাধারণ পাঁচিল, দক্ষিণ–ই.বাসুর সাধারণ পাঁচিল, পূর্ব–
৮ ফু ট চওড়া রাস্তা, পশ্চিম–৫ ফু ট চওড়া পরিসর।
২০.০৪.২০২১ ৭,৩০,৭৬৩.৫৮ কমবেশি জমি ৯ শতক–সহ বিল্ডিং কাঠাম�ো–এর সমগ্র অংশ, যার হাল
৯. ১৭৭৮৬৯৩৩ সম্পত্তির ১.রঞ্জিত মণ্ডল
বিনিময়ে ঋণ ২.সুপর্ণা মণ্ডল
দাগ নং ৭২৬, ম�ৌজা–দক্ষিণ নারিকেলবেড়িয়া, জে এল নং–১৪০, খণ্ড
খতিয়ান–১৭০৪, আর এস খতিয়ান–২১৫, থানা–ভাঙড়, ব�োদরা গ্রাম
পঞ্চায়েত, জেলা–দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পঃবঃ ৭৪৩৫০৭, সীমানা– উত্তর–
দাগ নং ৮০৬/৯৩১, দক্ষিণ–৮ ফু ট চওড়া প�ৌরসভার পথ, পূর্ব–দাগ নং
৮০৬/৯৩১, পশ্চিম–দাগ নং ৮০৬/৯৩১।
১০. ১৮৬৬৩৬৫৩ সম্পত্তির ১.সুদীপ মণ্ডল
২৫.০৫.২০২১ ৩,২৯,৪২৬.০৬ কমবেশি জমি ১০ ডেসিম্যাল–এর সমগ্র অংশ, যার ম�ৌজা–টু ঙ্গি, আর
বিনিময়ে ঋণ ২.সাধনা মণ্ডল
এস দাগ নং–৬৬৯, এল আর দাগ নং–৯৫৩, খতিয়ান–১২৬৭, ত�ৌজি
৩.সুব্রত মণ্ডল
নং ৬, থানা–কৃ ষ্ণগঞ্জ, এডিএসআরও–কৃ ষ্ণনগর, জেলা–নদিয়া, পঃবঃ
৭৪১৫১৭। সীমানা:উত্তর– রবীন মণ্ডলের বাড়ি, দক্ষিণ–৮ ফু ট কাঁচা রাস্তা,
পূর্ব–নিজের বাড়ি, পশ্চিম–পুটিরাম হালদার।
১১. ১৯১১৮১৮১ সম্পত্তির ১.স্বরূপ হাজরা
২৫.০৫.২০২১ ২,৯৯,১৫৮.৮৪ কমবেশি জমি ৭ ডেসিম্যাল–এর সমগ্র অংশ, যার ম�ৌজা–চকশ্যামপুর,
বিনিময়ে ঋণ ২.অরূপ হাজরা
দাগ নং ৮২, খতিয়ান–১১১, থানা–ডেবরা, এডিএসআরও–বালিচক,
ডিএসআরও ও জেলা–পশ্চিম মেদিনীপুর, পঃবঃ ৭২১১২৪। সীমানা–
উত্তর:কেদার মাইতি দাগ নং ৮২, দক্ষিণ–সীতারাম মাইতি দাগ নং–৮২,
পূর্ব–সুকুমার মাইতি দাগ নং ৮২, পশ্চিম–স্ব দাগ নং ৮২।
১২. ২০৪২৫৮৭২ সম্পত্তির ১.তপন বিশ্বাস
০১.০৬.২০২১ ১৬,৪৮,৬৬০.৭৫ কমবেশি জমি ০২ কাঠায় ১০৩০ বর্গফু ট (সুপার বিল্ট)বিল্ডিং–এর সমগ্র
বিনিময়ে ঋণ ২.অনু বিশ্বাস
অংশ। যার ম�ৌজা–ন�োনাডাঙা, জে এল নং–১০, সি এস দাগ নং–
৩.রীনা বিশ্বাস
৩৮৫(পি), পুর প্রেমিসেস নং–৩০ বিধাননগর র�োড, কলকাতা পুরসভার
ওয়ার্ড নং–১০৭, থানা–তিলজলা, পঃবঃ, ৭০০০৩৯, সীমানা: উত্তর–
এলওপি নং–৫৩, দক্ষিণ–এলওপি নং–৫৫, পূর্ব–৮ ফু ট চওড়া রাস্তা,
পশ্চিম–এলওপি নং ৪৮ ও ৪৯।
এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত তারিখ থেকে চু ক্তিমাফিক হারে প্রদেয় সুদ, মাসুল ও চার্জ ইত্যাদি সমেত ওপরের টেবিলে বিশদে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক
আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড (পূর্বতন ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড, আইডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর সঙ্গে সংযুক্ত এবং বর্তমানে আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড রূপে পরিচিত)–কে
আদায় দেওয়ার জন্য আপনাদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হচ্ছে, যার অন্যথা হলে আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড (পূর্বতন ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড, আইডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর
সঙ্গে সংযুক্ত এবং বর্তমানে আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড রূপে পরিচিত)–এর পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে ওপরে বর্ণিত সম্পত্তির বিরুদ্ধে সারফায়েসি অ্যাক্ট–এর
১৩(৪)ও ১৪ নং ধারাধীনে আইনি কার্যাবলি শুরু করতে বাধ্য হবেন। পাশাপাশি, উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১৩)ধারাধীনে উক্ত জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলি বিক্রি, লিজ বা অন্য ক�োনও উপায়ে
হস্তান্তরে আপনাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে।
স্বাঃ–
অনুম�োদিত আধিকারিক
আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড
তারিখ:২৯.০৬.২০২১
আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড (পূর্বতন ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড, আইডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর সঙ্গে সংযুক্ত এবং
স্থান:কলকাতা
বর্তমানে আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড রূপে পরিচিত)

