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BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
KOLKATA BENCH, KOLKATA
CP(CAA) No. 9/KB/2021 connected with CA(CAA) No. 824/KB/2020
In the Matter of:
A Petition under Sections 230 and 232 of the Companies Act, 2013
and other applicable provisions of the said Act read with
Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations)
Rules, 2016;
And
In the Matter of:
1. L&T Housing Finance Limited,
(CIN: U45200MH1994PLC259630) an existing company within the
meaning of the Companies Act, 2013 having its Registered Office at
Brindavan, Plot. No 177, C.S.T Road, Kalina, Santacruz (East),
Mumbai- 400098, Maharashtra;
...Transferor Company No.1
And
2. L&T Infrastructure Finance Company Limited,
(CIN: U67190MH2006PLC299025) an existing company within the
meaning of the Companies Act, 2013 having its Registered Office at
Brindavan, Plot. No 177, C.S.T Road, Kalina, Santacruz (East),
Mumbai- 400098, Maharashtra;
...Transferor Company No.2
And
3. L&T Finance Limited,
(CIN: U65910WB1993FLC060810) an existing company within the
meaning of the Companies Act, 2013 having its Registered Office at
Technopolis, 7th Floor, A Wing, Plot No.4, Block-BP, Sec-V, Salt Lake,
Kolkata – 700091, West Bengal;
... Transferee Company/
Petitioner Company
And
In the Matter of:
1. L&T Finance Limited
... Petitioner Company
NOTICE OF HEARING OF THE COMPANY SCHEME PETITION FILED
BEFORE THE HON’BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL KOLKATA
BY THE PETITIONER COMPANY
Pursuant to the directions given by the Hon’ble National Company
Law Tribunal, Kolkata Bench (“NCLT”), by its order dated
5th February, 2021 passed in the above Company Scheme Petition
(“Order”), notice is hereby given that Company Petition No.
CP (CAA) 9/KB/2021 connected with Company Application No.
CA (CAA) 824/KB/2020, seeking sanction from the Hon’ble NCLT to
the Scheme of Amalgamation by way of Merger by Absorption
among L&T Housing Finance Limited (“Transferor Company 1”),
L&T Infrastructure Finance Company Limited (“Transferor Company
2”) (together referred to as “Transferor Companies”) and
L&T Finance Limited ( “Petitioner Company/ Transferee Company”),
was filed by the Petitioner Company above named, on
24th November, 2020 and the same was admitted by the Hon’ble
NCLT and fixed for final hearing before the Hon’ble NCLT, on
19th March, 2021 at 10:30 a.m. (1030 hours) or so soon thereafter.
If any person concerned with the Petitioner Company, is desirous of
supporting or opposing the said Company Petition, he/she/it should
send to the Hon’ble NCLT and/ or Advocates for the Petitioner
Company at its below mentioned address, a notice of his/her/its
intention, signed by him/her/it or his/her/its Advocate, with
his/her/its name and address, so as to reach the Hon’ble NCLT/
Advocates for the Petitioner Company not later than 2 (Two) days
before the date fixed for hearing of the said Company Petition.
Where any person concerned seeks to oppose the aforesaid
Company Petition, the grounds of his/her/its opposition or copy of
Affidavit in that behalf should be furnished with such notice.
Copy of the Company Petition as was filed before the Hon'ble NCLT,
can be obtained from the below mentioned office of the Petitioner
Company between 10:30 a.m. and 4:30 p.m. on any day (except
Saturday, Sunday and Public Holidays) until 2 (Two) days before the
date fixed for hearing of the said Company Petition.
Contact details of the Petitioner Company is as follows:
L&T Finance Limited (CIN: U65910WB1993FLC060810)
Having registered office at Technopolis, 7th Floor, A Wing, Plot
No.4, Block-BP, Sec-V, Salt Lake, Kolkata – 700091, West Bengal.
Tel: 03366111800
Email id: investorgrievances@ltfs.com
Website: www.ltfs.com
Dated this 13th day of February, 2021
Address:
Adv. Souvik Mazumdar
Advocate for the Petitioner Company
Adv. Souvik Mazumdar, 50-C,
Garcha Road, Kolkata - 700019.
Ph - 9831048491.
Place: Kolkata
Date: February 13, 2021

Souvik Mazumdar
Advocates for the
Petitioner Company

DALMIA LAMINATORS LIMITED

Regd. Office: 130, Cotton Street, Kolkata -700007
"CIN: L51491WB1986PLC040284,
Website: www.mldalmiagroup.com, Email: kolkata@mldgroup.in,
Ph No.: 033-4017-6900"
Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the
Company for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2020

S.
No

Particulars

Quarter Nine Months
Ended Ended
December December
31, 2020 31, 2020
(Unaudited) (Unaudited)

Quarter
Ended
December
31, 2019
(Unaudited)

(In lakhs) Except EPS

Quarter Nine
Ended MonthsEnded
December December
31, 2020 31,2020
(Unaudited) (Unaudited)

Quarter
Ended
December
31, 2019
(Unaudited)

1 Total income from operations 7185.70 16410.12 6943.65 7185.70 16410.12 6943.65
Net Profit/ (Loss) for the period
2 (before Tax, Exceptional and/or
Extraordinary Items)
Net Profit/(Loss) for the period
3 before tax (after Exceptional
and/or Extraordinary Items)
Net Profit/(Loss) for the period
4 after tax (after Exceptional
and/or Extraordinary Items)
Total Comprehensive Income
for the period [Comprising
5 Profit / (Loss) for the period net
of taxes and Other
Comprehensive Income
net of taxes]
6 Equity Share Capital
7 Other Equity
Earnings Per Share
8 (of Rs. 10/- each) (for continuing
and discontinued operations) Basic :
Diluted :

322.39 (122.32) 185.34 322.39 (122.32) 185.34
322.39 (122.32) 185.34 322.39 (122.32) 185.34
236.99 (101.72) 198.65 614.79

630.13 294.52

233.62 (111.83) 197.16 611.42

620.02 293.03

408.50 408.50
-

408.50 408.50
-

408.50 408.50
-

5.80

(2.49)

4.86

15.05

15.43

7.21

5.80

(2.49)

4.86

15.05

15.43

7.21

Notes:
a) The above Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the
Company for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2020, have been
reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their
meeting held on February 12, 2021.
b) The above is an extracts of the detailed format of Unaudited Standalone and
Consolidated Quarterly and Nine Months Financial Results filed with the Stock
Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarter and Nine Months
Ended Financial Results are available on the website of the Company and Stock
Exchange i.e. www.mldalmiagroup.com and www.cse-india.com.

Date: February 12, 2021
Place: Kolkata

For and on behalf of the Board of Directors
Dalmia Laminators Limited
Sd/- Vijay Dalmia
Director
DIN: 00583896

কলকাতা শনিবার ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১
টিআরএফ লিমিটেড

সন্ধান চাই

CIN: L74210JH1962PLC000700
রেজিঃ অফিস:১১, স্টেশন র�োড, বুরমামাইনস, জামেশদপুর–৮৩১০০৭
ফ�োন নং: ০৬৫৭–২৩৪৫৭২৭, ই–মেল: comp_sec@trf.co.in, ওয়েবসাইট: www.trf.co.in

ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড থেকে ইকুইটি
শেয়ার ডিলিস্টিংয়ের জন্য প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া (ডিলিস্টিং অফ ইকুইটি শেয়ারস), রেগুলেশনস,
২০০৯ (সেবি ডিলিস্টিং রেগুলেশনস), সংশ�োধিত–র ৬ ও ৭ রেগুলেশন মাফিক বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে
যে, ক�োম্পানির ব�োর্ড অফ ডিরেক্টর্স ক�োম্পানির ইকুইটি শেয়ার ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
(সিএসই) থেকে (স্ক্রিপ ক�োড:১০০৩০০৪৫)স্বেচ্ছায় ডিলিস্টিংয়ের প্রস্তাব অনুম�োদন করেছে।
ক�োম্পানি চায় তাদের ইকুইটি শেয়ার দেশজ�োড়া ট্রেডিং টার্মিনালযুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভু ক্ত
থাকুক। এ ছাড়া গত কয়েক বছরে সিএসই–তে ক�োম্পানির ইকুইটি শেয়ারে ক�োনও ব্যবসা হয়নি।
সে কারণে ক�োম্পানি সিএসই থেকে এর ইকুইটি শেয়ার ডিলিস্ট করতে চায়। সিএসই থেকে স্বেচ্ছায়
ইকুইটি শেয়ার ডিলিস্টিংয়ের জন্য ক�োম্পানি যথাযথ আবেদনের প্রক্রিয়ায় রত।
ক�োম্পানির ইকুইটি শেয়ার দেশজ�োড়া ট্রেডিং টার্মিনালযুক্ত ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া
লিমিটেড (‘এনএসই’) ও বিএসই লিমিটেড (‘বিএসই’)–এ তালিকাভু ক্ত থাকছে।
টিআরএফ লিমিটেড–এর পক্ষে
	স্বাঃ
তারিখ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১
শুভাশিস দত্ত
স্থান: জামশেদপুর	ক�োম্পানি সেক্রেটারি ও চিফ কমার্শিয়াল

ফর্ম নং:এনসিএলটি ৩এ

পিটিশনের বর্ণনা দিয়ে বিজ্ঞাপন
সিপি (আই বি)/৩০৭/কেবি/২০২০
পিটিশনের ন�োটিস
নর্থ বেঙ্গল টি ব্রোকারস প্রাইভেট লিমিটেড,রেজিস্টার্ড
অফিস ব্রিজেন্দ্র ট্রেড সেন্টার, ১০৬/
১, শেঠ শ্রীলাল
মার্কেট শিলিগুড়ি, জেলা দার্জিলিং–৭৩৪৪০১–এর
করপ�োরেট ইনসলভেন্সি রিজ�োলিউশন প্রসেস শুরুর
জন্য উপরিলিখিত আবেদনকারীদের তরফে ইনসলভেন্সি
অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি ক�োড, ২০১৬–এর ৯ ধারাধীনে
একটি আবেদন পেশ করা হয়েছে এবং উক্ত পিটিশনটি
ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনালের কলকাতা বেঞ্চে
২৪/০২/২০২১ তারিখে শুনানি হবে বলে স্থির হয়েছে।
উক্ত পিটিশনে ক�োনও ব্যক্তি সমর্থন বা বির�োধিতা করতে
চাইলে নিজের নাম ও ঠিকানার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছা বিবৃত
করে এই পিটিশনারগণের প্রতিনিধির কাছে এমনভাবে
পাঠাবেন যাতে সেটি এই শুনানির নির্ধারিত তারিখের
কমপক্ষে দু’দিন আগে এই পিটিশনারগণের প্রতিনিধির
কাছে জমা পড়ে। ক�োনও ব্যক্তি এই পিটিশনের বির�োধিতা
করতে চাইলে নিজস্ব এফিডেভিট সহ বির�োধিতার
কারণ উল্লেখ করে ওই ন�োটিসের সঙ্গে সংলগ্ন করে
দেবেন। প্রয�োজ্য অর্থাঙ্ক আদায় দিয়ে যে ক�োনও ব্যক্তি
নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে ওই পিটিশনের কপি সংগ্রহ
করতে পারেন।
তারিখ: ১০.০২.২০২১
উদিত আগরওয়াল
অ্যাডভ�োকেট
১১, ওল্ড প�োস্ট অফিস স্ট্রিট, ২য় তল,
লেফট গেট, কলকাতা–৭০০ ০০১।
৯৬৮১৩ ৩৭১৬০
udit@kamaliaassociates.com

শিয়ালদা ব্রাঞ্চ, ১৩৩, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু র�োড, শিয়ালদা, কলকাতা–৭০০ ০১৪
পরিশিষ্ট–IV[রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু , ইউক�ো ব্যাঙ্ক–এর অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট
(
এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–
এর রুল নং ৯ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড
রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট,
২০০২ (২০০২–এর ৫৪ নং)–এর ১৩(১২)ধারা অনুযায়ী তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে
লেখা ঋণগ্রহীতা এম টি সি মার্কেটিং, স্বত্বা–উদীপ্ত ভ�ৌমিক, ২/৯৩ সি, বিজয় গড়, কলকাতা
৭০০০৩২ ও শ্রীমতী উমারানী বালা, স্বামী শ্রী গঙ্গাধর বালা (জামিনদার), প�োঃ ও গ্রাম রঙমহল,
থানা আমডাঙ্গা, জেলা ২৪ পরগণা(উ)–এর প্রতি ২৬.০৫.২০০৪–এ দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেন,
যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক
₹১০,৩২,৯৪৮.০০ (দশ লাখ বত্রিশ হাজার নয়শ�ো আটচল্লিশ টাকা মাত্র)পরিশ�োধ করার
জন্য তাঁদের আহ্বান জানান�ো হয়েছিল। উক্ত ঋণগ্রহীতা ওই বিজ্ঞপ্তিগুলিতে উল্লিখিত পরিমাণ
অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ ও জামিনদারগণ এবং
জনসাধারণের প্রতি জানান�ো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৯–এর সঙ্গে
পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)ধারা অনুযায়ী তঁার ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২১–
এ নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিসমূহের দখল নিয়েছেন। বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং
জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তিগুলি নিয়ে ক�োনওরূপ লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা
হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তিগুলি নিয়ে ক�োনও প্রকার লেনদেন ₹১০,৩২,৯৪৮.০০ (দশ লাখ বত্রিশ
হাজার নয়শ�ো আটচল্লিশ টাকা মাত্র) এবং পরবর্তী সুদ, আনুষঙ্গিক খরচাপাতি, মাশুল ও চার্জ
ইত্যাদি সমেত ইউক�ো ব্যাঙ্ক, শিয়ালদা ব্রাঞ্চ–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।

বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

ভূ সম্পত্তি ৫৩ শতক, মালিক– শ্রীমতী উমারানী বালা, স্বামী শ্রী গঙ্গাধর বালা , ম�ৌজা–বাগপ�োল,
স্বত্ব দলিল নং ২২১১/১৯৮০, বুক নং ১, ভলুম নং ২৪, পৃষ্ঠা ২৮২–২৮৫, দাগ নং ১৮৩৪,
১৮৪১, ১৮৪২, খতিয়ান নং ৬৭৩, জে এল নং ৫০, থানা আমডাঙ্গা, সাব রেজেস্ট্রি অফিস
হাবড়া।
তারিখ: ১৩.০২.২০২১;স্থান:কলকাতা
অনুম�োদিত অফিসার, ইউক�ো ব্যাঙ্ক

এশিয়ান হ�োটেলস (ইস্ট) লিমিটেড

CIN- L15122WBPLC162
রেজিস্টার্ড অফিস– হায়াত রিজেন্সি, কলকাতা, জে এ ১, সেক্টর ৩, সল্ট লেক সিটি,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯৮
ফ�োন নং ০৩৩ ৬৮২০ ১৩৪৬, ফ্যাক্স– ০৩৩ ২৩৩৫ ৮২৪৬
ই মেল–saumen.chatterjee@ahleast.com
ওয়েবসাইট– www.ahleast.com
ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ সমীপে
ক�োম্পানি আবেদন নং সিএ (সিএএ)নং:১১৫৫/কেবি/২০২০
বিষয়:
ক�োম্পানিজ (কমপ্রোমাইজেস, অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যান্ড অ্যামালগামেশনস) রুলস, ২০১৬–এর সহ পঠনীয়
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ র ২৩০ থেকে ২৩২ ধারা
বিষয়:
এশিয়ান হ�োটেলস (ইস্ট)লিমিটেড [CIN- L15122WBPLC162]ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬ র অধীনে
সমিতিবদ্ধ একটি ক�োম্পানি, যার রেজিস্টার্ড অফিস–হায়াত রিজেন্সি, কলকাতা, জে এ ১, সেক্টর ৩, সল্ট লেক
সিটি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯৮, ফ�োন নং ০৩৩ ৬৮২০ ১৩৪৬, ফ্যাক্স– ০৩৩ ২৩৩৫ ৮২৪৬, ই
মেল–saumen.chatterjee@ahleast.com, ওয়েবসাইট– www.ahleast.com
বিষয়:
এশিয়ান হ�োটেলস (ইস্ট)লিমিটেড (ডিমার্জড ক�োম্পানি/ক�োম্পানি), র�োবাস্ট হ�োটেলস প্রাইভেট লিমিটেড
(রেজাল্টিং ক�োম্পানি/ক�োম্পানি)
, ও তাদের শেয়ারহ�োল্ডারগণের ও উত্তমর্ণগণের মধ্যে রেজাল্টিং
ক�োম্পানিতে রেজাল্টিং ক�োম্পানির সিকিউরিটিজ ট্রেডিং ইউনিটের ডিমার্জার (ডিমার্জড আন্ডারটেকিং)– এর জন্য
প্রস্তাবিত সংযুক্তিকরণের স্কিম

ডিমার্জড ক�োম্পানির ইকুইটি শেয়ারহ�োল্ডারগণের ও জামিনবিহীন
ঋণদাতাগণের সভার আহ্বায়ক বিজ্ঞাপন

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাচ্ছে যে, ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ ও ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২১–এর সংশ�োধনী সহ ২৮
জানুয়ারি, ২০২১ তারিখ সংবলিত আদেশনামা (আদেশ)ম�োতাবেক ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনালের
(ট্রাইবুনাল)কলকাতা বেঞ্চ এই নির্দেশনামা জারি করেছেন যে, ক�োম্পানির ইকুইটি শেয়ারহ�োল্ডারগণের
ও জামিনবিহীন ঋণদাতাগণের সভার আয়�োজন করতে হবে ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্য অডিও ভিসুয়াল
উপায়–এ, যেখানে এশিয়ান হ�োটেলস (ইস্ট)লিমিটেড ও র�োবাস্ট হ�োটেলস প্রাইভেট লিমিটেড–এর ইকুইটি
শেয়ারহ�োল্ডারগণের ও জামিনবিহীন ঋণদাতাগণের এই প্রস্তাবিত সংযুক্তিকরণের (স্কিম)এর ব্যাপারে
বিবেচনা করা হবে এবং দরকার মনে করলে পরিবর্তন সমেত বা অপরিবর্তনীয়ভাবে তা অনুম�োদন করা হবে।
উক্ত আদেশে বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে যে ক�োম্পানির ইকুইটি শেয়ারহ�োল্ডারগণের ও জামিনবিহীন ঋণদাতাগণের
আলাদা সভা হবে নিচের সারণি মাফিক, যেখানে উক্ত ইকুইটি শেয়ারহ�োল্ডারগণ ও জামিনবিহীন
ঋণদাতাগণকে অংশ নিতে অনুর�োধ করা হচ্ছে।
সভার শ্রেণী
ইকুইটি শেয়ারহ�োল্ডারগণ
জামিনবিহীন ঋণদাতাগণ

সভার তারিখ
বুধবার,
১৭ মার্চ,
২০২১

সময়(ভা.স)
বেলা ৩.০০
বেলা
৪.০০

সভার তারিখ

ভিডিও কনফারেন্সিং/
অন্য অডিও
ভিসুয়াল উপায়–এ, যা হবে হায়াত
রিজেন্সি, কলকাতা, জে এ ১, সেক্টর
৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা,
পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯৮।

ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্য অডিও ভিসুয়াল উপায়–এ য�োগদান ও ভ�োটে য�োগ্য ব্যক্তি য�োগদান ও ভ�োট দিতে
পারবেন। ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্য অডিও ভিসুয়াল উপায়–এ য�োগদান ও ই– ভ�োট ও রিম�োট ই– ভ�োট
শর্তাবলী ন�োটিসে আছে। আলাদা সভা আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি ও ডকুমেন্ট এশিয়ান হ�োটেলস (ইস্ট)লিমিটেড
ওয়েবসাইট– www.ahleast.com–এ আছে।
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ র ২৩০ ধারায় প্রস্তাবিত সংযুক্তিকরণ ও বিবৃতির কপি বিনামূল্যে পাওয়া যাবে
ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পাওয়া যাবে বা ই মেল–saumen.chatterjee@ahleast.com করে।
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ র ২৩০(৩)ধারায় প্রস্তাবিত সংযুক্তিকরণ ও বিবৃতির কপি ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড
অফিসে দেখা যাবে সভার ১ (এক)দিন আগে অবধি সব কাজের দিনে (শনি, রবি ও ছুটির দিন ছাড়া)বেলা
১০.০০ থেকে ৫.০০ পর্যন্ত।
ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্য অডিও ভিসুয়াল উপায়–এ সভায় য�োগদান করে ভ�োট দিতে নিজেরা বা
প্রক্সি নিয়�োগ সুবিধা পাবেন। তবে বডি কর্পোরেট, বিদেশী লগ্নিকারী বা বিদেশী প�োর্ট ফ�োলিও লগ্নিকারী
ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্য অডিও ভিসুয়াল উপায়–এ প্রতিনিধি নিয়�োগ সুবিধা পাবেন। আলাদা সভায়
শেয়ারহ�োল্ডারগণের ভ�োট ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ মাফিক নথিভু ক্ত ইকুইটি শেয়ারহ�োল্ডারগণের নামে ইকুইটি
শেয়ার মূল্যের ভিত্তিতে হবে। ৩১ জানুয়ারি ২০২১ মাফিক ক�োম্পানির জামিনবিহীন ঋণদাতাগণের থেকে
জামিনবিহীন ঋণ মূল্যের ভিত্তিতে হবে।
ট্রাইবুনাল মিঃ ঐশ্বর্য্য কুমার আওস্থি, অ্যাডভ�োকেট–কে ইকুইটি শেয়ারহ�োল্ডারগণের সভার চেয়ারপার্সন
নিযুক্ত করেছে ও মিস স্নেহা খান, কর্মরত সচিবকে ইকুইটি শেয়ারহ�োল্ডারগণের সভার স্ক্রটিনাইজার নিযুক্ত
করেছে।
ট্রাইবুনাল মিঃ অভিষেক শিকদার, অ্যাডভ�োকেট–কে জামিনবিহীন ঋণদাতাগণের সভার চেয়ারপার্সন নিযুক্ত
করেছে ও মিস গ�োপাল কুমার খেতান, কর্মরত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্টকে জামিনবিহীন ঋণদাতাগণের সভার
স্ক্রটিনাইজার নিযুক্ত করেছে।
স্বাঃ–
	মিঃ ঐশ্বর্য্য কুমার আওস্থি
ইকুইটি শেয়ারহ�োল্ডারগণের সভার চেয়ারপার্সন 
তারিখ:১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১
মিঃ অভিষেক শিকদার,
কলকাতা
জামিনবিহীন ঋণদাতাগণের সভার চেয়ারপার্সন

ফর্ম নং:আইএনসি–২৬
সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন
[ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর
রুল ৩০ অনুযায়ী]
বিজ্ঞপ্তি
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন
রিজিয়ন, করপ�োরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা সমীপে।
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ (৪) ধারা এবং
ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)রুলস, ২০১৪–এর রুল
৩০–এর সাব রুল (৫)–এর ক্লজ (এ) এবং বিষয়ক
ও
বিষয়: ক্লাউডি মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড, (CIN
: U52100WB2010PTC147950) ক�োম্পানিজ
অ্যাক্ট, ১ ৯৫৬–এর অধীনে সমিতিবদ্ধ একটি ক�োম্পানি,
যার রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা:২০৫, রবীন্দ্র সরণি ৫ম
তল, রুম নং ১৪৯ এ, কলকাতা ৭০০ ০০৭।
....... আবেদনকারী
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, ০৩
ফেব্রুয়ারি, ২০২১তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত আবেদনকারী
ক�োম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩
ধারাধীনে ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’ থেকে ‘মহারাষ্ট্র রাজ্য’তে
এই ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে
এই ক�োম্পানির সঙ্ঘস্মারকের পরিবর্তনের বিষয়টি
নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারী ক�োম্পানির তরফে
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি আর্জি পেশ করার
প্রস্তাব আনা হয়েছে।
এই ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত
স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষু ণ্ণ হলে বা ক্ষু ণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা
আছে বলে মনে করলে তিনি/তাঁরা এমসিএ–২১
প�োর্টাল (www.mca.gov.in)–তে ইনভেস্টর কমপ্লেন
ফর্ম দাখিল করে কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে
প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে চ�োদ্দ দিনের মধ্যে
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, নিজাম প্যালেস,
২য় এমএসও বিল্ডিং, চতু র্থ তল, ২৩৪/৪, এ জে সি
ব�োস র�োড, কলকাতা– ৭০০ ০২০–এর কাছে তাঁর
(পুং/স্ত্রী)স্বার্থের ধরন ও বির�োধিতার কারণ উল্লেখ করে
লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং
এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া
আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী
এই ক�োম্পানির উক্ত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ
করতে হবে।
আবেদনকারী ক্লাউডি মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড–
এর জন্য ও তরফে
স্বা/
সঙ্কেত রাধেশ্যাম জানওয়ার
স্থান: কলকাতা
ডিরেক্টর
তারিখ: ১১.০ ২.২০২১
[DIN: 08562949]

 দলিল হারান�োর প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি
স্বত্ব
হস্তান্তর দলিল নং ৫২৭, বুক নং ১, ভল্যু নং
১১, পৃষ্ঠা ১ থেকে ৬, বর্ষ ২০০৮ ভাঙ্গড় রেজিস্ট্রি
অফিসে নথিভু ক্ত জমির সাপেক্ষে, যার ম�ৌজা
দমদম হাউস গ্রাম, জে এল নং ১৯, এল ও পি
নং ১৩, আর এস দাগ নং ৩১৮ (পি), থানা
দমদম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, যা হারিয়ে
গেছে কাশীপুর থানায় ২৮.০১.২০২১–এ
জিডিই নং ১৫৭৯ দায়ের হয়েছে ও তা ৮
ফেব্রুয়ারি ২০২১–
এ আলিপুর প্রথম শ্রেণী
জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সমীপে হলফনামা করা
হয়েছে।
উক্ত দলিল ক�োনও আর্থিক সংস্থায় বন্ধক ছিল
না। যদি কেউ এটি পান তবে নিম্নস্বাক্ষরকারীর
কাছে ১৫ দিনের মধ্যে ফেরত দেবেন। উক্ত
দলিলের অবৈধ ব্যবহারকারী শাস্তিয�োগ্য হবেন।
প্রিয়াঙ্কা মুখার্জি, অ্যাডভ�োকেট
হাইক�োর্ট, কলকাতা
রুম নং ৩বি, ৪র্থ তল
৪ গভঃ প্লেস (উঃ), কলকাতা–৭০০০০১
(ম�োঃ)–৭০০৩৪৩৪৬৩২
তারিখ: ১১.০২.২০২১
In the Court of the Civil
Judge (Sr. Division)
Court No- 4, Agartala, West
Tripura
Case No. T.S 58 of 2019 &
Civil Misc (INJ) 38 0f 2019
UCO Bank... Plaintiffs
Versus
Sri Mitan Shil & Others...
Defendants
TO,
1. Sri Mitan Shil, S/o- Sri
Jogendra Kumar Shil, Residing
at Shalbagan, Hatir Para, BSF
Para, P.O.- Shalbagan, P.S.Airport, Pin- 799012.
2. Laxmi Shil, D/o- Sri
Sibapada Sarkar, W/o- Mitan
Shil, Resident at Shalbagan,
Hatir Para, BSF Para, P.O.Shalbagan, P.S.- Airport, Pin799012... Defendant no 1 & 2
Whereas the above named
Plaintiff has made application to
this Court under section 34 of the
specific relief Act for decleration
and for perpetual injunction
and also an application under
order- 39 Rules 1 & 2 read with
section-94 and 151 of C.P.C.
You are hereby warned to
appear in this Court in person or
by a pleader duly instructed on
the 25th day of February, 2021
at 10.00 A.M. O'clock in the
forenoon to show cause against
the application, failing wherein
the said application will be heard
and determined ex-parte.
Given my hand and the seal
of the Court, this 6th day of
Feb/2021
Sd/Judge
(S.S. DAS)
Civil Judge (Sr. Divn.),
Court No.- 4
West Tripura, Agartala

ছবিটি মিষ্টি নামক শিশুকন্যার, বয়স
আনুমানিক 3বছর, উচ্চতা 41 সেমি,
গায়ের রং শ্যামবর্ণ। শিশুটি সম্পর্কে কারও
কাছে ক�োনও সন্ধান থাকলে নিম্নলিখিত
ঠিকানায় য�োগায�োগ করবেন –
জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট, দক্ষিণ ২৪
পরগনা, নিউ ট্রেজারি বিল্ডিং, অষ্টম
তল, আলিপুর, কলকাতা–700027,
ম�োঃ 8348161708
3343/DICO/S24Pgs,
Date: 12.02.2021

ইন্টারন্যাশনাল কমবাসশন (ইন্ডিয়া)লিমিটেড

CIN: L36912WB1936PLC008588
রেজিস্টার্ড অফিস:ইনফিনিটি বেঞ্চমার্ক, ১১তম তল, প্লট নং জি–১, ব্লক ইপি এবং জিপি,
সেক্টর–৫, সল্ট লেক ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স, কলকাতা–৭০০০৯১
ফ�োন: +৯১–৩৩–৪০৮০ ৩০০০; ফ্যাক্স: +৯১–৩৩–২৩৫৭ ৬৬৫৩
ই–মেল: info@internationalcombustion.in; ওয়েবসাইট: www.internationalcombustion.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস মেয়াদে
অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের (একীকৃত)সংক্ষিপ্তসার

(শেয়ার প্রতি আয় বাদে লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	

একীকৃ ত
সমাপ্ত ত্রৈমাসিক
সমাপ্ত নয় মাস
৩১.১২.২০২০
৩১.১২.২০১৯
৩১.১২.২০২০
৩১.১২.২০১৯
(অনিরীক্ষিত)	
(অনিরীক্ষিত)
৩৫০০.৩৬
২৯৫৬.১৯
৭১৬৬.৩১
৯১৯৩.৫২

১ কারবার থেকে ম�োট আয়
২ সংশ্লিষ্ট মেয়াদে নেট মুনাফা/(ক্ষতি)
[কর, অসাধারণ এবং/বা ব্যতিক্রমী
দফাসমূহ বিবেচনার আগে]
২৮.৬৪
(২৬৪.৬৭)	
(৭০১.৮৯)	
(৪২৯.৭৩)
৩ সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পূর্ব নেট মুনাফা/্
(ক্ষতি) [অসাধারণ এবং/বা ব্যতিক্রমী
দফাসমূহ বিবেচনার পরে]
২৮.৬৪
(২৬৪.৬৭)	
(৭০১.৮৯)	
(৪২৯.৭৩)
৪ সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পরবর্তী নেট মুনাফা/
(ক্ষতি) [অসাধারণ এবং/বা ব্যতিক্রমী
দফাসমূহ বিবেচনার পরে]
২৭.৩৫
(২৭৩.৬১)	
(৬৬০.৭৯)	
(৪৪৪.২৫)
৫ সংশ্লিষ্ট মেয়াদে ম�োট ব�োধগম্য আয়/(ক্ষতি)
[সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পরবর্তী মুনাফা/(ক্ষতি)
এবং কর–পরবর্তী অন্যান্য
	ব�োধগম্য আয় অন্তর্ভুক্ত করে]
১২.১২
(২৭৮.৪১)	
(৭০৬.৪৮)	
(৪৫৮.৬৫)
৬ ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন
২৩৯.০৩
২৩৯.০৩
২৩৯.০৩
২৩৯.০৩
৭ সঞ্চয় [পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চয় বাদে),
পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিটে
	যেমন দেখান�ো হয়েছিল		
৯২৩৩.৮৭
৮	শেয়ার প্রতি আয়
(প্রতিটির ফেস ভ্যালু ₹১০/–)
[চালু এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া কারবারের জন্য]
১. বুনিয়াদি	
১.১৪
(১১.৪৫)	
(২৭.৬৪)	
(১৮.৫৯)
২. মিশ্রিত
১.১৪
(১১.৪৫)	
(২৭.৬৪)	
(১৮.৫৯)
দ্রষ্টব্য:
ক)	
উপরিলিখিত বিবৃতিটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)রেগুলেশনস,
২০১৫–এর রেগুলেশন ৩৩ ম�োতাবেক ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস মেয়াদে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে পেশ
করা একীকৃ ত ও পুঞ্জীভূ ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ খতিয়ানের সংক্ষিপ্তসার। এই ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক
ফলাফলের পুর�ো বয়ান বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট http://www.bseindia.comসহ এই ক�োম্পানির ওয়েবসাইট
http://www.internationalcombustion.in–তেও দেওয়া আছে।
ইন্টারন্যাশনাল কমবাশসন (ইন্ডিয়া)লিমিটেড–এর পরিচালকমণ্ডলীর জন্য ও তরফে
স্থান:কলকাতা
ইন্দ্রজিৎ সেন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর
তারিখ:১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১
(DIN: 00216190)
আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন:www.internationalcombustion.in

প্রযুক্তিক্ষেত্রে নেতৃ ত্বের স্বীকৃতি

ফর্ম নং:আইএনসি–২৫ এ

পাবলিক ক�োম্পানি থেকে প্রাইভেট ক�োম্পানিতে
পরিবর্তন উপলক্ষে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, করপ�োরেট
বিষয়ক মন্ত্রক,কলকাতা, পঃবঃ সমীপে
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩, ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–
এর ১৪ নং ধারা এবং ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)
রুলস, ২০১৪–এর রুল ৪১ বিষয়ক
ও
বিষয়: মেঃ নারভেরাম ফিনান্স ক�ো লিমিটেড, (CIN:
U65910WB1997PLC084755)রেজিস্টার্ড অফিস:
ইউনিট নং ৯ ই, ব্লক ৩, ডায়মন্ড চেম্বার, ৪ চ�ৌরঙ্গী লেন,
কলকাতা ৭০০ ০১৬।
....... আবেদনকারী
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে,
পাবলিক ক�োম্পানি থেকে প্রাইভেট ক�োম্পানিতে
পরিবর্তনের উদ্দেশে ১০ ফেব্রুয়ারি,২০২০১ তারিখে
অনুষ্ঠিত উক্ত আবেদনকারী ক�োম্পানির বিশেষ সাধারণ
সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক�োম্পানিজ
অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৪ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের
কাছে একটি আর্জি পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
এই ক�োম্পানির মর্যাদা বদলে কারও স্বার্থ ক্ষু ণ্ণ হলে বা
ক্ষু ণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করলে তিনি/
তাঁরা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার
তারিখ থেকে চ�োদ্দ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিয়ন, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং,
চতু র্থ তল, ২৩৪/৪, এ জে সি ব�োস র�োড, কলকাতা–
৭০০ ০২০–এর কাছে তাঁর (পুং/স্ত্রী)স্বার্থের ধরন ও
বির�োধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা
রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা
দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি
কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড
অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে:
	নারভেরাম ফিনান্স ক�ো লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস:
ইউনিট নং ৯ ই, ব্লক ৩, ডায়মন্ড চেম্বার,
৪ চ�ৌরঙ্গী লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৬।
	আবেদনকারীর জন্য ও তরফে
জয় প্রফু ল কামানি
তারিখ: ১১.০ ২.২০২১ 	ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্থান: কলকাতা
[DIN: 00581816]

ABRIDGED TENDER NOTICE

e_tender NIT No. 60/GPW/
WBFDCL/20-21.
The undersigned invites
Tender Notice for 2nd
Year
maintenance
of
Intensive
Landscaping
&
Beautification
along
Median Boulevard under
Metro Flyover at Diamond
Harbour Road.
Details can be seen at
https://wbtenders.gov.in
Also details can be seen at
www.westbengalforest.gov.
in
Last date for submission is
02.03.2021.
Sd/R.N.Saha, IFS
EOM, GPW/WBFDCL &
DCF/URF Division

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

MALDA ZILLA PARISHAD
32 N. S. Road, Malda-732101
ABRIDGED NOTICE INVITING
NIT No: 30(e) MZP/2020-21
On behalf of Malda Zilla Parishad,
Tenders are hereby invited by the u/s
for two nos. of works in tender.
Last date for submission of Tender is
18.02.2021 (upto 17.00 P.M).
For details of the tender pl. Contact
office notice board & log on to: www.
malda.gov.in
Or
www.wbtenders.gov.in
Sd/- (Biswajit Barik)
ADM & AEO (ZP)
Additional District Magistrate,
Malda
&
Additional Executive Officer
Malda Zilla Parishad, Malda.
Memo No. 149(2)/DICO/MLD
Date: 12.02.2021
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