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Pursuant to Regulations 30 & 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing 

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations, 

2015) read with General Circular Nos. 02/2021 dated 13th January, 2021 and 20/2020 dated 

May 05, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), please find enclosed 

herewith copies of public notice published by the Company by way of advertisement in 

newspapers viz., “Business Standard” (English) and “Aajkaal” (Bengali) on August 21, 2021. 

 

The same is also available on the website of the Company at the weblink 

https://www.srei.com/sifl-shareholders-information-notices. 

 

This is for your information and record. 

 

Thanking you.  

 

Yours faithfully, 

For Srei Infrastructure Finance Limited 

 
Manoj Kumar 

Company Secretary 

FCS 6698 

 

Encl.: as above 

 

 

 
 



KOLKATA | 21 AUGUST 2021 COMPANIES 3
. <

NEHA ALAWADHI
NewDelhi,20August

F acebookIndiaonFriday
announceda“SmallBu-
siness Loans Initiative”,

in partnership with online
lending platform Indifi, for
small andmediumbusinesses
(SMBs) that advertise on the
socialmedia site.

India is the first country
where Facebook is rolling out
the programme, whichwill be
open to businesses registered
across 200 towns and cities.
During a virtual briefing expl-
aining the programme, Ajit
Mohan, vice-president and
managing director, Facebook
India, said about 200 million
businesses use the Facebook
familyofapps, includingInsta-
gram and WhatsApp, and a
majority of these are in India.

Indifi is the first lending
partner thatFacebookhas tied
upwith,andtheprogrammeis
builtwiththepotential tobring
more partners on board. The
aim of the scheme is to make
loansmoreeasily accessible to
small businesses, and reduce
the credit gap within India’s
MSME sector, the technology
giant said.

Accordingto the“Futureof
Business”surveyconductedby
Facebookincollaborationwith

OECDandtheWorldBank last
year, almost a third of opera-
tional SMBs on Facebook in
2020 said they expected cash
flow tobeoneof their primary
challenges.

Throughthescheme,small
businesses that advertise on
Facebook can get loans at a
predefined interest rate of 17-
20 per cent per annum. The
programme will also enable
small businesses to apply for
loans without collateral thro-
ughaquickonlineapplication.

“Facebook is deeply com-
mitted to creating economic
opportunities for India’s small
businesses. Access to timely
capital ismore important than
ever as it canhelp them jump-
start their recovery and drive
growth... as a company,weare
at the spear end of the digital
transformation and believe
that the Small Business Loans
Initiative can provide a big
impetus to entrepreneurs to
fuel their ideasandtheirappe-

tite for risks,” saidMohan.
Deliveringthekeynoteadd-

ress at a virtual event “Ena-
bling MSME Growth through
Financial Inclusion”hostedby
Facebook India inpartnership
with the Federation of Indian
ChambersofCommerce&Ind-
ustry (FICCI),NITIAayogCEO
Amitabh Kant said, “The gov-
ernment is committed to cre-
ating an environment for MS-
MEs in the private sector to
thrive. The private sector also
will have to work together to
helpthevariousMSMEsacross
the value chain, adapt to the
latest technologies and new
business processes.”

“FICCI lauds Facebook’s
effortsof empowering theMS-
MEsectorwiththerightoppor-
tunities, skills, and solutions.
FICCIhasalwaysadvocatedfor
strongerprivate sector partici-
pationfor thegrowthof India’s
MSMEsandwelcomesthe lau-
nchoftheinitiative,”saidUday
Shankar, president, FICCI.

Small businesses applying
underthisprogrammewillnot
be chargedaprocessing feeby
Indifi,whichwillalsodisburse
the loan amount within five
working days of the borrower
completingalldocumentation
formalities after acceptanceof
the offer made by the lending
company.

FB rolls out small
biz loans for SMBs

NEHA ALAWADHI
NewDelhi,20August

Global travel technology com-
panyOyohas raised$5million
from Microsoft in a strategic
roundatavaluationof$9.6bil-
lion, according to a regulatory
filingby thehospitality firm.

An extraordinary general
meeting (EGM) ofOravel Stays
Pvt Ltd (Oyo), which runs the
OyoRooms chain of hotels, on
July 16 approved the issue of
equity shares and compulsory
convertible cumulative prefer-
ence shares (Series F2 CCCPS)
amountingtorupeeequivalent
of $5 million to Microsoft in a
private placement, according
to a filing with the Registrar of

Companies (RoC) byOyo.
Under the deal withMicro-

soft, Oyo will issue five equity
shares of the face value of ~10
each for cash at an issue price

of India rupee equivalent of
$58,490 per equity share. The
firm is aiming to transform
itself toaglobal full-stacktech-
nology provider for small- and

mid-sizedhotels andhomes.
Oyo has said it is going to

hireover300technologyprofe-
ssionals over thenext sixmon-
ths in profiles, including soft-

ware development, engineer-
ing and product managers,
designers, and data scientists
across entry-level to senior
leadership roles. The firm said
itwillhirefull-stackteamswith
skill sets and expertise in ma-
chine learning, data engineer-
ing and information security,
Android, and iOS developers.

The expanded design, pro-
duct and engineering teams
willberesponsible forbuilding
long-term capabilities for Oyo
and update the current tech
capabilities. The firm is set to
introduce innovations and co-
mmit to investments in tech-
nology,optimisingrevenuesfor
hotel owners,while improving
user experience for customers.

PEERZADA ABRAR
Bengaluru,20August

Global manufacturing plat-
form Zetwerk has raised $150
million in a Series E funding
round led by D1 Capital Part-
ners.Theinvestmenthastaken
thevaluationofthefirmtoover
$1billion,makingit thenewest
member of the coveted uni-
corn club, according to indus-
try sources.

This is thesecondfundraise
for the Bengaluru-based com-
pany in 2021. InFebruary, Zet-
werk raised $120 million in a
Series D round led by US-ba-
sedGreenoaksCapitalandLig-
htspeed Venture Partners, to
continue helping customers
translate their digital designs

intophysicalproductsvia flex-
ible manufacturing capacity
from small manufacturers
(SMEs). Sequoia Capital India
and Kae Capital had also par-
ticipated in the round.

The round has more than
doubled the valuation of Zet-
werk to about $600million.

According to the com-
pany’s regulatory filings and
sourced by media platform
Entrackr, Zetwerk has raised
close to~900croreor$120mil-
lion in its Series E inwhichD1
Capital Partners has invested
$50million followedbyGreen
Oaks and Lightspeed which
put in $32 million and $22.5
million, respectively.

Foundedin2018byIITalu-
mni Amrit Acharya, Srinath

Ramakkrushnan, Rahul Shar-
ma, and Vishal Chaudhary,
Zetwerk is modernising the
manufacturing industryusing
proprietary technology and
project management tech-
niques thatenablegrowthand
higher utilisation for small
manufacturers and ensures
efficiencyforglobalcustomers.

Zetwerkbringstogetherthe
fragmented manufacturing
ecosystemundera single,uni-
fiedprocess formaximumvis-
ibility, compatibility, capacity,
andquality.

The firm has forged deep
strategic partnerships across
threekeymanufacturingcate-
gories.Theseincludeprecision
parts, capital goods and con-
sumer goods.

Zetwerk joinsunicornclub
after$150-millionfundraise

Oyoraises$5mnfromMicrosoftat$9.6bnvaluation
FUNDING RUNDOWN
Jul2015: $100mnfrom
SequoiaCapital,Lightspeed
VenturePartners,SoftBank
Capital,GreenoaksCapital

Aug2016: $90mnfrom
SequoiaCapital,Lightspeed
VenturePartners,SoftBank
Capital,GreenoaksCapital

Sept2017: $250mnfrom
SequoiaCapital,Lightspeed

VenturePartners India,
SoftBankCapital,Greenoaks
Capital,HeroEnterprise

Sept2017: $10mnfrom
HuazhuHotelsGroup

Sep2018: $1bnfromSequoia
Capital,LightspeedVenture
Partners,SoftBankVenture
Fund,GreenoaksCapital

Dec2018: $100mnfromGrab

Feb2019: $100mnfromDidi
Chuxing,SoftBankVisionFund

Apr2019: $100mnfrom
Airbnb

Dec2019: $1.5bnfrom
SoftBank,RiteshAgarwal

Mar2021: $7.4mnfrom
HindustanMediaVentures

Aug2021: $5mnfrom
Microsoft

NOTICE is hereby given that the 30thAnnual General Meeting (‘AGM’) of the Members of Oriental
Rail Infrastructure Limited (Formerly known as Oriental Veneer Products Limited) (‘the Company’)
will be held on Tuesday, September 14, 2021 at 01.00 p. m. Indian Standard Time (‘IST’) through
Video Conferencing (‘VC’) / Other Audio-Visual Means (‘OAVM’), to transact the business set out
in the Notice of the AGM, forming part of the Annual Report for the financial year ended March
31, 2021.
In accordance with the circular issued by Ministry of Corporate Affairs dated January 13, 2021
read with circulars dated May 05, 2020, April 08, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred
to as “MCA Circulars”) and SEBI Circular dated January 15, 2021 read with circular dated May
12, 2020, the Notice of the AGM along with Annual Report has been sent in electronic mode on
August 20, 2021, to the Members whose e-mail addresses are registered with the Company / RTA
/ Depository Participants.
Please note that this documents are uploaded on the website of the Company at
www.orientalrail.com, National Securities Depository Limited (‘NSDL’) at www.evoting.nsdl.com
and the website of BSE Limited (‘BSE’) at www.bseindia.com
Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2015 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the
Company will be closed from Wednesday, September 08, 2021 to Tuesday, September 14, 2021
(both days inclusive) for the purpose of payment of dividend for the year ended March 31, 2021
and also for the AGM of the Company.
If final dividend on Equity Shares, as recommended by the Board, if declared at the AGM, will be
paid on or after September 14, 2021 as under :
To all Beneficial Owners in respect of shares held in electronic form, as per details furnished by the
Depositories for this purpose as at the end of the business hours on Tuesday, September 07, 2021.
To all Members in respect of shares held in physical form, whose names are on the Company’s
Register of Members after giving effect to valid transmission and transposition requests lodged
with the Company before the end of business hours on Tuesday, September 07, 2021.
Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management &
Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard on
General Meetings, each as amended, the the Company is pleased to provide the facility of remote
e-voting to its Members in respect of the Business to be transacted at the AGM. Additionally, the
company is providing facility of voting through e-voting system during the AGM (“e-voting”). The
facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well voting on the date of
the AGM will be provided by NSDL.
1. The remote e-voting shall commence on Saturday, September 11, 2021 (10.00 a. m. IST) and
ends on Monday, September 13, 2021 (05.00 p. m. IST). The remote e-voting module shall be
disabled by NSDL for e-voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, he
/ she shall not be allowed to change it subsequently.

2. The Members whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial
Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date viz. Tuesday, September 07, 2021
will be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting in the AGM.

3. Any person who has acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company
after the dispatch of the Annual Report and holding shares as on the cut-off date may approach
the Company is requested to follow the procedure as mentioned in the notice or by sending a
request by an email to evoting@nsdl.co.in.

4. The facility of e-voting during the AGM (“e-voting”) can be availed by Members who have not
already cast their vote by remote e-voting.

5. A Member can opt for only one mode of voting i.e. either through remote e-voting or e-voting
system during the AGM (“e-voting”).

6. If a Member casts votes by both modes, then voting done through e-voting shall prevail.
7. The detailed procedure for remote e-voting / e-voting at AGM is provided in the Notice of
the 30th AGM.

Mr. Shiv Hari Jalan, Practising Company Secretary, has been appointed as the Scrutinizer for
conducting the e-voting in a fair and transparent manner.
The result shall be declared not later than 48 hours of from the conclusion of the AGM. The
results declared along with the Scrutinizer’s Report shall be placed on the Company’s website
www.orientalrail.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com immediately after the
result is declared. The Company shall simultaneously forward the results to BSE Limited, where the
securities of the Company are listed.
In terms of MCA circular mentioned above, since the physical attendance of members has been
dispended with, the facility for appointment of proxies by the members will not be available at
30th AGM.
Shareholders, who would like to express their views / have questions, may send their questions in
advance mentioning their name Demat account number / folio number, email ID, mobile number at
compliance@orientalrail.co.in by September 10, 2021. The same will be replied by the company
suitably.
Any grievance relating to e-voting, may be addressed to National Securities Depository Limited,
Trade World, ‘A’ Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel,
Mumbai-400 013, E-mail : evoting@nsdl.co.in, Phone No. : (022) 2499 4600 / 1800-222-990.

ForOriental Rail Infrastructure Limited
sd/-

Place :Mumbai Sonam Gupta
Date : August 20, 2021 company Secretary

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

Rameshwar Media

ORIENTAL RAIL INFRASTRUCTURE LIMITED
(Formerly known as Oriental Veneer Products Limited)

CIN: L35100MH1991PLC060686
Regd. Office : Survey No. 49, Village Aghai, via Kalyan Railway Station, Thane-421 301, Maharashtra, India

Corp. Office : 16, Mascarenhas Road, Mazgaon, Mumbai-400 010, Maharashtra, India.
Tel. No.: 022-61389400 Fax No.: 022-61389401 Website : www.orientalrail.com E-mail : compliance@orientalrail.co.in
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অললাকপ্রসাদ চল্াপাধ্ায়
শুধু বাংলা নয়, ভারতীয় থিযয়টাযরর এক উজ্জ্বল, প্রবল 
প্রথতভাধর থবপ্লবী থিযলন বাদল সরকার। একথদযক ‘ এবং 
ইন্দ্রথিৎ‘  ,‘ পাগলা ঘ�াডা’ , ‘ বাথক ইথতহাস’ –এর মযতা 
অসাধারণ নাটক থলযে ইথতহাস ততথর কযরযিন, অন্যথদযক 
প্রযসথনয়াম থিযয়টাযরর ঘ�রাযটাপ ঘভযে থিযয়টারযক থনযয় 
ঘগযিন আক্ষথরক অযিথেই পযি, �াযট। একদা কািথেন পাযকথে 
বাদল সরকাযরর থিযয়টার আযলাডন তুযলথিল সংস্কৃ থত 
িগযত। তাঁর পযরও কেনও কযলি থ্রিযট ,কেনও থরি সু্ল 
থ্রিযটর বড �যরর ঘমযেযত অথবস্মরণীয় সব নাটক মঞ্চস্থ 
হযয়যি তাঁর পথরচালনায়। প্রককৃ ত অযিথেই থতথন থিযলন 
আমাযদর ঘদযে িারথে থিযয়টাযরর িনক। থতথন থিযলন 
আদযত প্রথতষ্ান থবযরাধী, নাট্যকার থহযসযব ঘেমন, নাট্য 
পথরচালক থহযসযবও। ভারতীয় থিযয়টাযরর এই অনন্য 
মানুষটি এবার বাংলা থসযনমায় আসযিন থনযিই একটি 
চথরত্র হযয়। ১০ বির আযগ প্রয়াত বাদল সরকারযক বড 
পদথোয় ফুটিযয় তুলযবন শুভাথেস মযুোপাধ্যায়।
থিযয়টাযরই শুভাথেযসর হাযতেথড। থকন্তু ভারতীয় 
থিযয়টাযরর এই থকংবদথতি মানুষটির ভূথমকায় আযদৌ থতথন 
মানাযবন কী না, তা থনযয় ঘ�ারতর সংেয় থিল শুভাথেযসর। 
বাদল সরকাযরর থিযয়টাযরর প্রবল ভক্ত ঘসই ঘিাটযবলা 
ঘিযক। উত্তর কলকাতায় িাকার সময় প্যারীযমাহন সুর 
ঘলযনর বাথসন্া বাদল সরকারযক কাি ঘিযক ঘদযেযিনও। 
থকন্তু শুভাথেস কেনও বাদল সরকাযরর নাটক কযরনথন। 
এই প্রথতভাবান মানুষটিযক পদথোয় ফুটিযয় ঘতালা ঘে কঠিন, 
এটা প্রিযমই মযন হযয়থিল শুভাথেযসর।
 থকন্তু নাটক– পাগল বাপ্া ভরসা ঘরযেযিন শুভাথেযসর  
ওপযরই। ‘ এবং পথিটিভ’  বযল একটা নাটযকর দল 
চলান বাপ্া। নাযমর সযগে পদথব ব্যবহার কযরন না। বাদল 
সরকাযরর নাটযকর প্রবল ভক্ত বাপ্া বাদল সরকাযররই 
‘ বাথক ইথতহাস’  থনযয় থসযনমা ততথর কযর ঘফলযলন। ঘসই 
থচত্রনাযট্য বাপ্া থনযয় এযলন বাদল সরকারযক থনিস্ব ভাবনা 
ও সংযোিযনর মাধ্যযম। থচত্রনাযট্য এক নবীন পথরচালক 

সঙ্কর্ষণ বল্দ্াপাধ্ায়: এবার মােথোল আটথে থেযে ক্যাযমরার সামযন 
এযলন অথভযনত্রী, সাংসদ থমথম চক্রবততী। অথরন্ম েীযলর পথরচালনায় 
শুরু হল ‘ ঘেলা েেন’  িথবর শুটিং। থমথমর চথরযত্রর নাম ঊথমথে। অতীত 
ও বতথেমাযনর সযগে লডাই কযর োওয়া এক চথরত্র। থমথম িানাযলন, 
ঊথমথের চথরত্রটা চ্যাযলথ্জং। এই িথবর িন্য রীথতমযতা মােথোল আযটথের 
ঘরেথনং থনযয়যিন থতথন। এই িথবর অন্য থেল্ীযদর মযধ্য আযিন অিুথেন 
চক্রবততী, সুথস্মতা চ্যাটাথিথে, হষথে িায়া, অথনন্্য চয্াপাধ্যায়, িুন মাথলয়া, 
বরুন চন্, অলকানন্া রায়, অসীম রায়যচৌধুরী, অণথে মুযোপাধ্যায়, 
িয়দীপ কুনু্ প্রমেু। কলকাতায় শুটিং শুরু হল মগেলবার। এরপর 
প্রায় কুথড থদযনর আউটযরার ওথডোর বাথরপদায়। িথবর সুরকাযরর 
দাথয়যবে আযিন থবক্রম ঘ�াষ ৷ সব থকিু ঠিক িাকযল আগামী থরযসম্বযর 
মুথক্ত পাযব ‘ঘেলা েেন’। 

খেলা যেি শুরু নসলিমায় 
আসলেি 

বাদল 
সরকার

 ১০ বের আলগ প্রয়াত ভারতীয় 
নিলয়টালরর প্রনতভাবাি িাটককার 
ও পনরচালক বাদল সরকার এবার 
বড়পদ্ষায়। তাঁর চনরলরে অনভিয় 
করলেি শুভানশস মুলোপাধ্ায়।

বাদল সরকার

শুভানশস মুলোপাধ্ায়

ঘেন ‘ বাথক ইথতহাস’ ঘক থসযনমায় থনযয় আসযত চায়। 
ঘসই িন্য ঘসই পথরচালক বারবার কিাবাতথো বলযত োয় 
স্বয়ং নাট্যকার বাদল সরকাযরর কাযি। এই পথরচালযকর 
ভূথমকায় আযিন রাহুল বযন্্যাপাধ্যায়।
আিযকর  সমযয়ও এই নাটক েুবই প্রাসথগেক। ঘসই িন্যই 
‘ বাথক ইথতহাস’  থনযয় বাপ্া ততথর কযর ঘফলযলন  ‘ েহযরর 
উপকিা’ । এবং শুটিং করযত থগযয় শুভাথেসও ঘদেযলন 
থতথন ঘকমন ‘ বাদল সরকার’  হযয় উযেযিন। এর পযুরা 
ককৃ থতবে থতথন থদযলন ঘমকআপ থেল্ী মহম্মদ আথলযক। 
তাঁর ম্যাথিযকই শুভাথেস বথহরযগে হযয় উযেযিন বাদল 
সরকার। এর আযগ থসযনমায় বীযরন্দ্রককৃ ষ্ণ ভদ্র এবং থবিন 
ভ্াচােথে ঘসযিযিন থতথন। এবার থতথন অথভনযয় কতটা 
বাদল সরকার হযয় উেযত ঘপযরযিন, তাঁর থবচার শুভাথেস 
ঘিযড থদযলন দেথেকযদর ওপর।
শুভাথেস, রাহুল িাডা িথবযত অন্যান্য চথরযত্র আযিন িয় 
ঘসনগুপ্ত, থবদীপ্তা চক্রবততী, বাসবদত্তা, অথনন্্যপুলক, লামা, 
রিত গযগোপাধ্যায়, ঘদবর্জন, শুভাথেস ব্যানাথিথে প্রমুে। 
শুটিং ঘেষ। এ বিযরই বডপদথোয় ‘ েহযরর উপকিা’  থরথলি 
করযত চান বাপ্া।
তযব তার আযগই বাপ্া পুযরাদযম থরহাসথোল শুরু কযর 
থদযয়যিন তাঁর দযলর নতুন নাটযকর। নাটযকর নাম 
‘ বা�’ । হ্যাঁ, ঘসযটেম্বযরই মযঞ্চ ঘোনা োযব বাদল 
সরকাযরর বায�র ‘ গিথেন’ । 

নমনম 
চক্রবততীলক 
নিলয় 
শুটিং শুরু 
করললি 
অনর্দম 
শীল।

সম্াট মুলোপাধ্ায়

সালটা ১৯৮৪। তেনও ইথন্রা গান্ীই ঘদযের প্রধানমন্তী। 
অপাযরেন ‘ ব্লু স্ার’  সযব ঘেষ হযলও তার আঁচ ঘনযভথন। 
আর ঘসই সময়ই �যট পরপর দুটি ঘপ্লন হাইি্যাথকংযয়র 
�টনা। প্রিমটি ৫ িুলাই। আইথস৪০৫ ঘিট ঘপ্লনটি শ্রীনগর 
ঘিযক থদথলি োথছিল। ঘপ্লনটি থনযয় োওয়া হয় লাযহার। পযরর 
�টনাটি �যট ২৪ আগস্। আইথস৪২১ ঘিটলাইনার থদথলি 
ঘিযক োথছিল শ্রীনগর। হাইি্যাক কযর থনযয় োওয়া হয় 
পাথকস্াযনর করাথচ। তারপর ঘসোন ঘিযক দুবাই। দুবারই 
সব োত্রী মুথক্ত পান। েবযর প্রকাে (উইথকথপথরয়াযতও) 
দুবারই �টনার ঘপিযন থিল োথলস্ানপন্ীরা, োযদর 
ঘ্াগান থিল সদ্যপ্রয়াত ঘনতা থভন্দ্রানওয়াযলর নাযম। আর 
দাথব থিল োথলস্ানপন্ী কযয়কিন বথন্র মুথক্ত।
এই ইথতহাস ‘ ঘবলবটম’  িথবর থচত্রনাট্য। তযব গত কযয়ক 
বিযরর বথলউথর রীথত ঘমযনই ঘস ইথতহাসযক থনযির মযতা 
কযর সাথিযয় থনযয়যি। প্রিযমই হাইি্যাথকংযয়র দুটি �টনা 
থমযলথমযে হযয় ঘগযি একটিই �টনা! ১৯৭৮ সাযলর প্রসগে 
ব্যাক ভযয়যস ঘরযে িথব শুরু কযর অদু্তভাযব ইন্ারকাযট 
িথব চযল এযসযি প্রধানমন্তী ইথন্রা গান্ীর �যর। ঘেন 
থতথনই সাযতর দেযকর ঘেযষও ঘদযের প্রধানমন্তী! 
ভ্যাথনে হযয় ঘগযিন ঘমারারথি ঘদোই! োথলস্াথনযদর 
কািকমথে এমনকী োথলস্ান আযন্ালন সংক্রাতি ইথতহাস 
বা ‘ অপাযরেন ব্লু স্ার’  প্রসগেও প্রায় সবটাই ঢাকা পযড 
ঘগযি। তার িায়গা থনযয়যি ঘসািাসুথি পাথকস্াযনর 
চক্রাতি। পাক ঘপ্রথসযরন্ থিয়া–উল–হকযক (কথব রাি) 
এই হাইি্যাযকর ‘ মাস্ার মাইন্’  থহসাযব আনা হযয়যি 
পদথোয়। পাক-থবযরাধী মযনাভাব বক্স অথফযস সাফল্য ঘদয় 
(‘ উথর’  োর প্রমাণ) বযল এমন উযদ্যাগ, নাথক সামযন 
পা্জাযব থবধানসভা থনবথোচন, তাই ‘ নীল তারা’  �টিত 

থবতথকথেত ব্যাপার েঁুযড আনা সরকাথর দযলর পযক্ষ স্বথস্কর 
হযব না বযল ‘ োথলস্ান’  প্রসগেযক ঘপিযন ঘেযল ঘদওয়া, 
ঘকানটা ঘক িাযন?
অবে্য এ’ িথবযত একটা অন্য মিা আযি! কংযরেস দযলর 
গত কযয়ক বির ধযর অথভযোগ, তাযদর ঘনতা/মন্তীযদর 
দুবথেলথচত্ত ঘদোযনাটা এই মুহূযতথের থবযিথপ-প্রভাথবত-
বথলউযরর এক থবযেষ ঘকৌেল। িওহরলাল ঘিযক 
মনযমাহন থসং ঘকউ িাড পানথন! এ’ িথবযত ইথন্রা গান্ী 
(লারা দত্তযক দারুণ মাথনযয়যি ব্যথক্তযবে ও ঘচহারায়) 
তার ব্যথতক্রম। িথবযত পাক ইসু্য প্রসযগে থতথন ঘলৌহদৃঢ়! 
অথবকল ঘেন বািযপয়ী থকংবা ঘমাথদ আমল! এটা থক 
কংযরেস সরকাযরর থবযিথপকরণ? নাথক ইথতহাস থনযয় 
িথবযত ঘক আর ইথতহাস থনযয় মািা �ামাযছি?
বরং হাযত ‘ ঘপথসিল’ কুমার, িুথড অক্ষয়কুমার আযিন। 
স্াই সুপার থহযরা থহযসযব থতথন ঘতা এেন থহথন্ িথবর 
রাষ্ট্রদূত। হথলউযরর ঘিমস বন্ থকংবা র ্োযম্বার মযতা। 
থতথনই এ’ িথবর ‘ র’  এযিন্। ঘকার ঘনম ‘ ঘবলবটম’ । 
োর মাযক ঘমযর ঘফযলযি ওই হাইি্যাকাররা অতীযত। 
বরাবরই থহথন্ িথব বযল,‘ �যরর েত্রুই ঘদযের েত্রু’ । 
অতএব, ফয়সালা করযত তাঁর পাথড ঘদওয়া দুবাই।
এেন ঘদোর থহথন্ িথবর দেথেকযদর মথিথে লকরাউযনর 
আযগ আর পযর একইরকম আযি থকনা। তার ওপযরই 
এই িথবর ভাগ্য থনধথোথরত হযব। 

 ইনতহালসর 
রাজিীনতকরণ

খবলবটম। পাক-নবলরাধী মলিাভাব 
বক্স অনিলস সািল্ খদয় (‘ উনর’  যার 
প্রমাণ) বলল এমি উলদ্াগ, িানক 
সামলি পাঞ্ালব নবধািসভা নিব্ষাচি, 
তাই ‘ োনলস্াি’  প্রসঙ্গলক খপেলি 
খেলল খদওয়া?

অক্ষয়কুমার যেি খবলবটম

লারা দত্ত যেি ইন্দরা গান্ী

আবার প্রযোিনায় থফরল অযরারা থফল্ম কযপথোযরেন। ১১৫ বিযরর 
পুরযনা অযরারার নতুন িথব ‘ কালকক্ষ’  এেন মথুক্তর অযপক্ষায়। 
পথরচালনায় েথমথেষ্া নন্ী ও রািদীপ পাল। িথবর ঘপাস্ার থরথলি 
করযলন অযরারার কণথেধার অ্জন বসু ও পথরচালক ঘগৌতম ঘ�াষ। 

ঘপ্রস ক্াযব। িথব:  সুথপ্রয় নাগ

আবার প্রলযাজিায় অলরারা নিল্মস

গুলজানরশ
গুলিাযরর িন্মথদযনর আযয়ািন 
কযরথিল বাথচক থেল্ী রািার ‘ কথবতা 
স্ুথরও’ । ঘফসবুক ঘপযি অনুষ্াযনর 
থেযরানাম থিল ‘ গুলিাথরে— ঘদো 
হযব গুলিাযর’ । সহযোথগতায় 
থিযলন অথরত্র রায়যচৌধুথর। রুদ্র 
মহম্মদ েথহদুলিার কথবতার ঘকালাি 
আবকৃথত্ত করযলন রািা। এটাই থিল 
গুলিারযক রািার উপহার। শ্রীিাত 
পাে করযলন থনযির কথবতা। আবযহ থিযলন শুভ্রথিৎ থমত্র। সামথরেক 
পথরচালনায় অঙ্কুর কুণু্। রািার ‘ কথবতা সু্থরও’  অন্যরকমভাযব 
পালন করল গুলিার– িন্মথদন।

নবলিাদলির প্রনতলবদি:  থকযোরকুমাযরর ৯২তম 
িন্মবাথষথেকী পালন করল থিিম ইযভন্স। থেযরানাম— 
ঘতামায় পযডযি মযন। ৭ সুপারস্াযরর থলপ– এ তাঁর গান 
থদযয় স্মরণ করা হল থকযোরকুমারযক। ৭ সুপারস্ার হযলন 
ঘদব আনন্, অথমতাভ বচ্চন, ধযমথেন্দ্র, রাযিে োন্া, ঋথষ 

কাপুর, রণধীর কাপুর এবং স্বয়ং থকযোরকুমার। আর ঘি 
ঘকৌথেযকর সঞ্চালনায় এই সমযয়র থেল্ীরা মাথতযয় থদযলন 
এই অনলাইন অনুষ্ান। গান গাইযলন অথমত গাগেুথল, সুিয় 
ঘভৌথমক, সপ্তক ভ্াচােথে, রাহুল ঘদহ, থত্রিয় ঘদব, ঘদবরূপ 
রাহা, মলিার কমথেকার, স্বণথোথল ঘবাস, চথন্দ্রকা ভ্াচােথে প্রমুে। 

খতামায় পলড়লে মলি

নরনজওিাল অনিস:  কলকাতা ( সাউি) 
৩৩, এি এস খরাড, কলকাতা–৭০০০০১

পনরনশষ্ট–IV , রুল ৮( ১) , দেল নবজ্ঞনতি ( স্াবর সম্পনত্তর জি্)  
ঘেযহতু ঘসন্টাল ব্যাঙ্ক অফ ইথন্য়া, ভবানীপুর ব্াঞ্চ–এর অনযুমাথদত আথধকাথরক থহযসযব থনম্নস্বাক্ষরকারী থসথকউথরটি ইন্াযরস্ 
( এনযফাসথেযমন্)  রুলস, ২০০২– এর রুল ৯ সহ পেনীয় থসথকউথরটাইযিেন অ্যান্ থরকন্রিাকেন অফ থফনাথসিয়াল অ্যাযসটস অ্যান্ 
এনযফাসথেযমন্ অফ থসথকউথরটি ইন্াযরস্ অ্যাক্ট, ২০০২ –এর ১৩(১ ২)   ধারাধীযন তাঁর ওপর অথপথেত ক্ষমতাবযল এোযন নীযচ উথলিথেত 
ঋণরেহীতাগণ–এর প্রথত তাযঁদর নাযমর পাযে ঘলো তাথরযে দাথব থবজ্ঞথপ্তসমূহ  ইসু্য কযরথিযলন োর মাধ্যযম উক্ত থবজ্ঞথপ্ত গুথল প্রাথপ্তর তাথরে 
ঘিযক ৬০ থদযনর মযধ্য উক্ত থবজ্ঞথপ্তযত উথলিথেত অিথোঙ্ক আদায় ঘদওয়ার িন্য তাঁযদর প্রথত আহ্ান িানাযনা হযয়থিল।
ওই ঋণরেহীতাগণ উক্ত পথরমাণ অিথোঙ্ক আদায় থদযত ব্যিথে হওয়ায় এতদ্দারা সংথলিষ্ট ঋণরেহীতা গণ /  িাথমনদারগণ এবং িনসাধারযণর 
জ্ঞাতাযিথে িানাযনা োযছি ঘে, অনুযমাথদত আথধকাথরক এোযন নীযচ তঁাযদর নাযমর পাযে ঘলো তাথরযে উক্ত রুলসমযূহর রুল নং ৯ সহ 
পেনীয় উক্ত অ্যাযক্টর ১৩( ৪)  ধারাধীযন তাঁর ওপর অথপথেত ক্ষমতাবযল নীযচ বথণথেত সম্পথত্তগুথলর দেল থনযয়যিন।
থবযেষ কযর ওই ঋণরেহীতাগণ/  িাথমনদার  গণ  এবং িনসাধারণযক এতদ্ারা উক্ত সম্পথত্তগুথল থনযয় ঘকানও প্রকার ঘলনযদন না– করার 
িন্য সতকথে করা হযছি এবং উক্ত সম্পথত্ত গুথল  থনযয় ঘে ঘকানও প্রকার ঘলনযদন ওই থবজ্ঞথপ্তযত উথলিথেত অিথোঙ্ক  এবং তার ওপর সুদ সযমত 
ঘসন্টাল ব্যাঙ্ক অফ ইথন্য়া– এর চািথে সাযপক্ষ হযব।
সারফাযয়থস অ্যাক্ট–এর ১৩ নং ধারার ( ৮)  নং উপধারার সংস্থান অনুোয়ী প্রাপ্য ঘময়াযদর মযধ্য এই িাথমনেুক্ত পথরসম্পদগুথল িাডাযনার 
ব্যবস্থা রেহযণর িন্য সংথলিষ্ট ঋণরেহীতার মযনাযোগ আকষথেণ করা হযছি।

ঋণগ্রহীতা( গণ) –এর িাম ক)  ব্ালচের িাম
ে)  দানব নবজ্ঞনতির তানরে

গ)  দানব নবজ্ঞনতি অিুযায়ী বলকয়া অি্ষাঙ্ক
ঘ)  দেললর তানরে 

স্াবর সম্পনত্তর নববরণ

ঋণগ্রহীতা:  নমঃ অভয় রায় ক)  ভবািীপুর
ে)  ২০. ০৪. ২০২১
গ)  ₹৫,৮৮,৪৭২. ০০ 
( পাঁচ লক্ষ অষ্টাথে হািার চারযো  বাহাত্তর 
টাকা মাত্র) , োর মযধ্য ১৯. ০৪. ২০২১ অবথধ 
চুথক্তমাথফক হাযর পথরগথণত সুদ অতিভুথেক্ত +  
২০. ০৪. ২০২১ ঘিযক সুদ ও অন্যান্য চািথে
ঘ)  ১৯. ০৮. ২০২১

থনযম্নাক্ত থি+ ২ তলথবথেষ্ট থবথ্ডংযয়র প্রিম, থদ্তীয় ও 
তকৃ তীয় তল োর থস্থথত ও থববরণ:  ঘহাথ্ডং নং ৬/ ৩/ ২, 
ঘপ্রথমযসস নং ৭৪, চাঁযদর রোম, ওয়ারথে নং ১১৫, 
ঘপাঃঅঃ– হথরযদবপুর, কলকাতা–৭০০০৮২, ঘমৌিা– 
থসথরটি, েথতয়ান নং ২৭৭, ঘতৌথি নং ৩৬, ঘি এল নং 
১১। ঘচৌহথদি:  উত্তর– থস এস দাগ নং ৭০৯;  দথক্ষণ– ৮ 
ফুট চওডা রাস্া;  পূবথে– ৮ ফুট চওডা রাস্া;  পথচিম– থস 
এস দাগ নং ৭০৯।

ঋণগ্রহীতা:  নমঃ বাবলু মানরক 
এবিং নমলসস সািী মানরক

ক)  ভবািীপুর
ে)  ২০. ০৪. ২০২১
গ)  ₹ ১২,২০,৪২০. ০০ 
( বাযরা লক্ষ কুথড হািার চারযো কুথড টাকা 
মাত্র) , োর মযধ্য ১৯. ০৪. ২০২১ অবথধ 
চুথক্তমাথফক হাযর পথরগথণত সুদ অতিভুথেক্ত 
+  ২০. ০৪. ২০২১ ঘিযক সুদ ও অন্যান্য চািথে
ঘ)  ১৯. ০৮. ২০২১

৬/ এ/ থনউ, ওযয়স্ িগািা সদথোর পাডা ঘরার, মযহেতলা, 
দথক্ষণ ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০১৪১, িথমর 
পথরমাপ ২ কাো ৬ িটাক ২৮ বগথেফুট, ঘি এল নং 
১৭, দাগ নং ৪৯২, েথতয়ান নং ৬৯৩৯, ওয়ারথে নং ২৮। 
ঘচৌহথদি:  উত্তর– পূবথেতন স্ববোথধকারীর বাথড;  দথক্ষণ– 
বতথেমান স্ববোথধকারীর বাথড;  পূবথে– ৬ ফুট চওডা রাস্া;  
পথচিম– সমীর পাযলর বাথড।

ঋণগ্রহীতা:  নমঃ নসরাজ আহলমদ 
( খক নব এন্ারপ্রাইজ–এর 
খপ্রাপ্রাইটর) 

ক)  ভবািীপুর
ে)  ২০. ০৪. ২০২১
গ)  ₹ ১১,৭৩,০১১. ০০ 
( এগাযরা লক্ষ থতয়াত্তর হািার এগাযরা 
টাকা মাত্র) , োর মযধ্য ১৯. ০৪. ২০২১ অবথধ 
চুথক্তমাথফক হাযর পথরগথণত সুদ অতিভুথেক্ত +  
২০. ০৪. ২০২১ ঘিযক সুদ ও অন্যান্য চািথে
ঘ)  ১৯. ০৮. ২০২১

‘ আস্থা অ্যাপাটথেযমন্’  নামক বহুতযলর তকৃ তীয় তযল 
৪৭২ বগথেফুট মাযপর ফ্্যাট, ঘপ্রথমযসস নং ৮৮, ভুবন 
ঘমাহন রায় ঘরার, িানা– পূবথেতন োকুরপুকুর, বতথেমাযন 
হথরযদবপুর, কলকাতা–৭০০০০৮, ঘিলা– দথক্ষণ 
২৪ পরগনা, ঘমৌিা– বথডো, ঘি এল নং ২৩, ঘতৌথি 
নং ২৩৬, আর এস নং ৪৩, দাগ নং ২৪৫/ ২৪৬, 
২৪৬/ ৪৬০৪, ২৪৬/ ৪৬০৩, েথতয়ান নং ২৮৯৯, 
২৯০১, ২৬৫৬, ২৬৫৭, কলকাতা থমউথনথসপ্যাল 
কযপথোযরেযনর ১২৩ নং ওয়াযরথের এলাকাধীন, দথলল নং 
I –০২৩৫৩/ ১৭।

তানরে:  ১৯. ০৮. ২০২১;  স্াি:  কলকাতা  অিুলমানদত আনধকানরক, খসন্টাল ব্াঙ্ক অি ইনডিয়া     

 ঘেযহতু,  ঘস্ট ব্যাঙ্ক অফ ইথন্য়া– এর অনুযমাথদত অথফসার থহযসযব থনম্নস্বাক্ষরকারী, 
থসথকউথরটাইযিেন অ্যান্ থরকন্রিাকেন অফ থফনাথসিয়াল অ্যাযসটস অ্যান্ এনযফাসথেযমন্ অফ 
থসথকউথরটি ইন্াযরস্ অ্যাক্ট, ২০০২  ঘমাতাযবক এবং থসথকউথরটি ইন্াযরস্ ( এনযফাসথেযমন্)  
রুলস, ২০০২ এর রুল ৩– এর সযগে পেনীয় ১৩ ( ১২)  ধারাধীযন অথপথেত ক্ষমতাবযল 
ঘদনদার/ িাথমনদার শ্রীমতী কাকনল খমৌনলক প্রেযনে থবপ্লব ঘমৌথলক থস– ১৫/ ১ থরযিন্ পাকথে, িানা 
েডদহ, ঘপাঃ– েডদহ, কলকাতা– ৭০০১১৮ এবং আরও ‘ রয়্যাল হাইটস’  ফ্্যাট নং ৩০১, ৩য় 
তল, মথহষবািান, িানা– থনউটাউন ( ঘকষ্টপুর ঘিযক থনউটাউন থব্ি থনকযট)  কলকাতা– ৭০০১০২ 
এবং আরও টিথসথি লাইফ সাযয়যসিস প্রাঃ থলঃ ব্লক থবএন প্লট ৭,, সল্টযলক ইযলকরেথনক্স 
কমযপ্লক্স, ঘসক্টর ৫, কলকাতা– ৭০০ ০৯১– এর প্রথত ০৭. ০৬. ২০২১ তাথরে সংবথলত দাথব 
থবজ্ঞথপ্ত ইসু্য কযরথিযলন, োযত উক্ত থবজ্ঞথপ্ত প্রাথপ্তর তাথরে ঘিযক ৬০ থদযনর মধ্য সংথলিষ্ট 
থবজ্ঞথপ্তযত বথণথেত পথরমাণ অিথোঙ্ক টাঃ ২১, ৯৮,০৬৪. ৫৬ ( একুে লক্ষ আটানব্বই হািার ঘচৌষট্টি 
টাকা ও িাপ্ান্ পয়সা মাত্র)  ৩১. ০৩. ২০২১ অনেুায়ী সুদ সযমত আদায় ঘদওয়ার িন্য তাযঁদর 
আহ্ান িানাযনা হযয়থিল।
উক্ত ঘদনদার/ িাথমনদার ওই পথরমাণ অিথোঙ্ক আদায় থদযত ব্যিথে হওয়ায় এতদ্দারা থবযেষ কযর 
সংথলিষ্ট ঘদনদার/ িাথমনদার এবং িনসাধারযণর জ্ঞাতাযিথে িানাযনা হযছি ঘে, থনম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত 
রুলসসমযূহর রুল ৮ এবং ৯– এর সযগে পেনীয় উক্ত অ্যাযক্টর ১৩( ৪)  ধারাধীযন তাঁর ওপর 
অথপথেত ক্ষমতাবযল ১৯ আগস্ট ২০২১ তাথরযে থনযচ বথণথেত সম্পথত্তর দেল থনযয়যিন।
থবযেষ কযর ওই ঘদনদার/ িাথমনদার  এবং িনাসাধারণযক এতদ্দারা থনযম্নাক্ত সম্পথত্ত থনযয় 
ঘলনযদন না করার িন্য সতকথে করা হযছি এবং এর পযরও এই সম্পথত্ত থনযয় ঘে ঘকানও ঘলনযদন 
সংথলিষ্ট থবজ্ঞথপ্তযত উথলিথেত বযকয়া টাঃ ২১,৯৮,০৬৪. ৫৬ ( একুে লক্ষ আটানব্বই হািার ঘচৌষট্টি 
টাকা ও িাপ্ান্ পয়সা মাত্র)  ৩১. ০৩. ২০২১ অনেুায়ী সহ অধােথেককৃ ত সুদ ও তার ওপর সুদ, মাশুল, 
আকথস্মক েরচাপাথত ইত্যাথদ সযমত ঘস্ট ব্যাঙ্ক অফ ইথন্য়া– এর চািথে সাযপক্ষ হযব।

স্াবর সম্পনত্তর নববরণ
‘ রয়্যাল হাইটস’  নাথমত ভবযনর তকৃ তীয় তযল ( টাইলস)  ‘ উত্তর পথচিম’  থদযক ফ্্যাট নং ৩০১– এর 
সকল অপথরহােথে অংে োর সুপারথবল্ট পথরমাপ কমযবথে ৭৫০ বগথেফুট, ঘেোযন দুটি ঘোবার �র, 
একটি বসবার ও োবার �র, একটি রান্া�র, দুটি টয়যলট এবং একটি ব্যালকথন রযয়যি। অবথস্থত 
মথহষযগাট ২ নং রোম পঞ্চাযয়ত অধীযন থনউটাউন, ঘিলা ২৪ পরগনা ( উত্তর) , এথরএসআরও 
রািারহাট অধীযন, প্লট নং ৩৩৫, েথতয়ান নং ০০৩২৮, ঘমৌিা মথহষযগাট, নথিভুক্ত বুক নং 
আই ভথলউম নং ১৫২৩– ২০১৫ পকৃষ্া ১৭৯৯৪০ ঘিযক ১৭৯৯৭০ থবং নং ১৫২৩১২১২০ সাল 
২০১৫। সম্পথত্তর ঘচৌহথদি:  উত্তযর– থর থব ঘরার ( বতথেমাযন ককৃ ষ্ণপুর ঘমইন ঘরার) , দথক্ষযণ–
 মথহষবািান, ঘমৌিা ঘি এল নং ১৮, পূযবথে– আংথেক আরএসওএলআর দাগ নং ৩৩৫ আথেস 
মণ্যলর, পথচিযম– ৪ ফুট চওডা সাধারণ পথরসর। সম্পনত্ত িামানঙ্কত শ্রীমতী কাকনল খমৌনলক।

তানরে :  ১৯. ০৮. ২০২১  অিুলমানদত আনধকানরক
স্াি :  রাজারহাট   খস্টট ব্াঙ্ক অি ইনডিয়া

আরএনসনপনস রাজারহাট শাো ( ১৬৮২২) 
সল্ার খচম্ার, ৩য় তল, নসট খসন্ার -II
নিকলট, নিউটাউি, কলকাতা– ৭০০১৫৭

ই– খমল :  sbi.16822@sbi.co.in

 পনরনশষ্ট– IV,  রুল ৮( ১) , দেল নবজ্ঞনতি ( স্াবর সম্পনত্তর জি্) 


