The Tinplate Company of India Limited
June 14, 2022
The Secretary, Listing Department
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National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1
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Mumbai – 400051, Maharashtra, India
Scrip Code: TINPLATE

Dear Madam, Sir,
Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 of Securities and
Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 (‘SEBI Listing Regulations’)
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Thanking you,

Yours faithfully,
THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED

(KAUSHIK SEAL)
COMPANY SECRETARY
Encl.

Registered Office 4 Bankshall Street Kolkata 700 001 India Tel 91 33 22435401 / 07 / 10 Fax 91 33 22204170
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রাজ্য
গরমের
ছটি
ু বাড়ল

l ১ পাতার পর

দার্জিলিং ও কালিপং জেলা ছাড়া রাজ্যের
সব অনুম�োদিত স্কুলেই ২৬ জুন পর্যন্ত
গরমের ছুটি থাকবে। মধ্য শিক্ষা পর্ষদ ও
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদকে এ নিয়ে
দ্রুত নির্দেশিকা জারির নির্দেশও দেওয়া
হয়েছে দপ্তরের পক্ষ থেকে। প্রসঙ্গত,
উত্তরবঙ্গে বর্ষা এলেও, প্রচণ্ড গরম ও
ঘামে অস্বস্তিকর অবস্থা দক্ষিণবঙ্গের।
দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা আসতে আরও কয়েকদিন
সময় লাগবে। ততদিন এই পরস্থিতি
চলবে।
স্কুলগুলিতে এই মুহূর্তে একাদশের
ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। এই প্রক্রিয়া
যেমন চলছে, তেমনই চলবে। গরমের
ছুটির আগের নির্দেশিকা অনুযায়ী উচ্চ
মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ স্কুলগুলিকে ৩০
জুনের মধ্যে একাদশের প্র্যাকটিক্যাল
পরীক্ষা শেষ করা এবং ৭ জুলাইয়ের
মধ্যে একাদশের বার্ষিক পরীক্ষার ফল
প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল। এদিন গরমের
ছুটির মেয়াদ ২৬ জুন পর্যন্ত বাড়ায়,
একাদশের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা নিয়ে
নতু ন নির্দেশিকা জারি করেছে সংসদ।
তাতে বলা হয়েছে, স্কুল খ�োলার পর ১১
জুলাইয়ের মধ্যে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা
শেষ করতে হবে। ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে
একাদশের বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ
করতে হবে। ২৯ জুলাইয়ের মধ্যে সংসদে
নম্বর পাঠাতে হবে।
রাজ্যের অধীনস্থ স্কুলগুলির সঙ্গেই
বেসরকারি স্কুলগুলিও গরমের ছুটির
পর চলতি সপ্তাহে খ�োলার কথা ছিল।
অনেক স্কুলই জানিয়েছে, দপ্তরের
নির্দেশিকা মেনে তারা ২৬ জুন পর্যন্ত
স্কুলে অফলাইন ক্লাস বন্ধ রাখলেও,
ছাত্রছাত্রীদের পড়াশ�োনার যাতে ক�োনও
ক্ষতি না হয়, সিলেবাস যাতে সময়ে শেষ
করা যায়, তার জন্য অনলাইন ক্লাস চালু
রাখবে। কিছু স্কুল আবার অফলাইনে
ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেমন
লা মার্টিনিয়ার স্কুলের সচিব সুপ্রিয় ধর
বলেন, ‘আমাদের মঙ্গলবার থেকে স্কুল
খুলছে। আইসিএসই কাউন্সিল যেহেতু
কিছু জানায়নি, তাই অফলাইন ক্লাসই
চলবে।’বিড়লা হাই, সুশীলা বিড়লা–সহ
একাধিক স্কুল এদিন থেকে খুলে গেছে।
এই স্কুলগুলিতেও অফলাইনেই ক্লাস
চলবে বলে জানা গেছে। আবার ডিপিএস
রুবি পার্কের অধ্যক্ষ জয়তী চ�ৌধুরি
জানিয়েছেন, ১৬ জুন স্কুল খ�োলার
কথা ছিল। কিন্তু এদিন থেকেই তাঁরা
অনলাইন ক্লাস শুরু করে দিয়েছেন।
ডিপিএস তারাতলা স্কুলেও অনলাইন
ক্লাস চলবে। সাউথ পয়েন্ট স্কুলের পক্ষে
কৃ ষ্ণ দামানি বলেন, হাই স্কুল ২৭ জুন
খ�োলার কথা। ফলে ক�োনও সমস্যা নেই।
কিন্তু নার্সারি থেকে ফাইভ পর্যন্ত স্কুল
বুধবার খ�োলার কথা ছিল। সেক্ষেত্রে
কী হবে তা আজ, মঙ্গলবার সিদ্ধান্ত
নেওয়া হবে। রামম�োহন মিশন স্কুলের
অধ্যক্ষ সুজয় বিশ্বাস বলেন, ১৫ জুন
পর্যন্ত গরমের ছুটি ছিল। তারপর স্কুল
খুললেও অফলাইন নয়, ২৬ জুন পর্যন্ত
অনলাইন ক্লাস নেওয়া হবে। তারই
প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। 

বিল পাশ

l ১ পাতার পর
জবাবি ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু
বলেন, এই বিলে দুট�ো আল�োচ্য দিক।
১) রাজ্যপালের জন্য আচার্য পদটি
থাকবে কি না। আর ২) আচার্য পদে
মুখ্যমন্ত্রী বসবেন কিনা। বিশ্বনাথ কারক
ত�ো ভরা বিধানসভাতেই বলে দিলেন
রাজ্যপাল এই বিলে সই করবেন না।
ব্রাত্য বসু প্রশ্ন করেন, বিশ্বভারতীর
আচার্য কি রাজনৈতিক ল�োক নন?
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ম�োরারজি দেশাই
যেমন বলেছিলেন ‘
আমি সম্পূর্ণ
রাজনৈতিক ল�োক তাই আমি আচার্য
পদে বসতে চাই না।’বর্তমান প্রধানমন্ত্রী
কি পারবেন এ কথা বলতে?ব্রাত্য
বসু বলেন, এ পর্যন্ত ১৬টি ফাইল
আচার্য হিসেবে রাজ্যপালের কাছে
পাঠিয়েছি। তার একটাতেও সহমত
হয়ে সই করেননি তিনি। এতে কাজে
বিলম্ব হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে অযথা হয়রানি
বাড়ছে। এ জন্যই আমরা এই সংশ�োধনী
এনেছি। বির�োধীরা অভিয�োগ করেন
মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য করলে উচ্চশিক্ষা
পরিচালনায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ
হবে। এ প্রশ্নে ব্রাত্য বলেন, ১২ বছরে
তিনবার নির্বাচিত হয়ে সরকারের প্রধান
হয়েছেন মমতা ব্যানার্জি। আপনারাই
এবার ঠিক করুন জনভ�োটে নির্বাচিতকে
আচার্য করবেন না কি একজন মন�োনীত
ব্যক্তিকে আচার্য করবেন?১২ বছরে
তিনজন রাজ্যপালকে পেয়েছি। তাঁদের
কারও ক্ষেত্রে ত�ো এমন বলতে হয়নি।
এই রাজ্যপালের ক্ষেত্রে বলতে হচ্ছে
কেন?এর পর ভ�োটাভুটিতে বিলটি
পাশ হয়ে যায়। বিজেপির ৫৭ জন
সদস্য উপস্থিত থাকলেও তাদের ভ�োট
পড়েছে ৪০টি। হয় ১৭ জন ভ�োট
দেননি, না হয় এরা তৃণমূলের পক্ষে
ভ�োট দিয়েছেন। বির�োধী দলনেতা
শুভেন্দু অধিকারীর দাবি কারচু পি
হয়েছে। তবে ক্রস ভ�োটিংয়ের
অভিয�োগ উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূলের মুখ্য
সচেতক নির্মল ঘ�োষ বলেন, ‘আমাদের
১৮২ জন বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন।
সকলেই ভ�োট দিয়েছেন।’
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ই–নিলাম
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পাচারের চেষ্টা, গ্রেপ্তার মহিলা

আজকালের প্রতিবেদন

আত্মীয়াকে বেশি টাকা র�োজগারের ট�োপ
দিয়ে ভিন রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার
অভিয�োগে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে
বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ। ধৃত

সাগরিকা হালদার নিউ টাউনের প্রম�োদগড়
এলাকার বাসিন্দা। অভিয�োগ, প্রস্তাবে
সাড়া না দেওয়ায় সাগরিকা ওই আত্মীয়ার
ওপর চাপ সৃষ্টি ও নানাভাবে হেনস্থা
করছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত
ও অভিয�োগকারী সম্পর্কে জা। অভিযুক্ত

সাগরিকা পারিবারিক গ�োলমালের জেরে
বাড়ি ছেড়ে ভিন রাজ্যে গিয়েছিল। কিছু
দিন পর ফিরে আসে। এরপর সাগরিকা
নিজের জাকেও বাইরে গিয়ে তার মত�ো
ম�োটা টাকা র�োজগারের ল�োভ দেখায়
বলে অভিয�োগ।

প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি

ব্রাঞ্চ অফিস:আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ল্যান্ডমার্ক বিল্ডিং, ফ্লোর নং 4 , 228A,
এজেসি ব�োস র�োড, কলকাতা– 700020
CIN No.: L65190GJ1994PLC021012; www.icicibank.com

যেহেতু ,
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অনুম�োদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, 2002–এর রুল
3 সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, 2002–এর
13(12)ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তিসমূহ জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তিগুলি প্রাপ্তির
তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে উক্ত ঋণচু ক্তি বাবদ প্রদেয় অর্থাঙ্ক পরিশ�োধের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
ওই ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থাঙ্ক পরিশ�োধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে,
নিম্নস্বাক্ষরকারী নীচে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উক্ত রুলসমূহের রুল 8 সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের 13(4)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে
নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন। বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত সম্পত্তি নিয়ে ক�োনওপ্রকার লেনদেন
না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে ক�োনওরূপ লেনদেন আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের চার্জ সাপেক্ষ হবে।
দাবি বিজ্ঞপ্তির
ক্রম
ঋণগ্রহীতার নাম/
সম্পত্তির বিবরণ/
ব্রাঞ্চের
তারিখ/ দাবিকৃ ত
নং
ল�োন অ্যাকাউন্ট নম্বর
প্রতীকী দখলের তারিখ
নাম
অর্থাঙ্ক (₹) 
1 মলয় দলুই/মায়া দলুই/
ম�ৌজা– বাসুদেবপুর, দাগ নং 2855, জে এল নং 126, আর এস নং
22 ফেব্রুয়ারি, পশ্চিমবঙ্গ
ম�ৌজা– বাসুদেবপুর দক্ষিণ পল্লী 1596, সাবেক খতিয়ান নং 320, হাল খতিয়ান নং 1037, থানা–
2022
নং 1, জে এল নং 4, দুর্গাচক, দুর্গাচক, বিএল এবং এলআরও– চৈতন্যপুর, সুতাহাটা ব্লক 1, জেলা–
/
পশ্চিমবঙ্গ, হলদিয়া– 721602 মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, জমির পরিমাপ– 0.06 ডেসিমেল / প্র
 তীকী
₹23,61,879/–
/ LBCAL00002888998/ দখলের তারিখ: 10.06.2022
LBHLA00002068348
2 সুজয় কুমার কর/সুদীপ্ত
ম�ৌজা– ব্রজনাথ চক, ব্রজনাথচক পুনর্বাসন কল�োনি, হ�োল্ডিং নং
23 ডিসেম্বর, পশ্চিমবঙ্গ
কুমার কর/প্রণতি কর/
1291, জে এল নং 196, সাব প্লট নং 248, থানা– হলদিয়া পুরসভা,
2021
ব্রজনাথচক, হলদিয়া পুরসভা, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, বিল্ডিংয়ের দক্ষিণ–পশ্চিম অংশে,
/
পূর্ব মেদিনীপুর, হলদিয়া,
গ্রাউন্ড ফ্লোরের পরিমাপ– 292 বর্গফু ট, ফ্লোর নং 1 এর পরিমাপ
₹53,30,625/–
পশ্চিমবঙ্গ, হলদিয়া– 721605 288.5 বর্গফু ট, ফ্লোর নং 2 এর পরিমাপ 294 বর্গফু ট, সর্বম�োট 874.5
/LBCAL00004856816 / বর্গফু ট মাপের তিনতলা দানসূত্রে প্রাপ্ত পাকা বাড়ি এবং জমির পরিমাপ
LBHOW00005115702
0.0750 ডেসিমেল / প্র
 তীকী দখলের তারিখ: 10.06.2022
উপর�োক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা ওপরে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের
তারিখ থেকে 30দিনের বিজ্ঞপ্তিদেওয়া হল, অন্যথায় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, 2002–এর রুল নং 8 ও 9–এর সংস্থান অনুযায়ী
উক্ত বন্ধক রাখা জামিনযুক্ত সম্পত্তিগুলি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে30 দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে বিক্রয় করা হবে।
তারিখ: 14 জুন, 2022	
অনুম�োদিত আধিকারিক
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ		আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস:প্লট নং ৪, সেক্টর–১০, দ্বারকা, নয়া দিল্লি–১১০০৭৫
সস্ত্র ডিভিশন, সার্কল অফিস, কলকাতা ওয়েস্ট সার্কল, তৃ তীয় তল, ৪, এন সি দত্ত সরণি, কলকাতা–৭০০০০১, ই–মেল:cs4479@pnb.co.in
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ইএমডি এবং নথিপত্র (অনলাইন)জমার শেষ তারিখ ও সময়:
সম্পত্তির লট নম্বর
বিড জমার শেষ তারিখ
সময় অবধি
(নীচে উল্লেখ করা হয়েছে)
১
অনলাইন: ২৮.০৬.২০২২
বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত
২ থেকে ৭
অনলাইন: ১৫.০৭.২০২২
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি
ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, জামিনযুক্ত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/দাখিলয�োগ্য নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং
এই ব্যাঙ্ক/জামিনযুক্ত ঋণদাতার অনুম�োদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/বাস্তবিক/প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে এই ব্যাঙ্ক/জামিনযুক্ত
ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে ‘যেখানে আছে সেখানে’, ‘যা কিছু আছে তা’এবং ‘যেমন আছে তেমনভাবে’ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত
সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি)উল্লেখ করা হয়েছে।
এই বিক্রিনিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা https://www.ibapi.in ওয়েব প�োর্টালে দেওয়া ই–নিলামের প্ল্যাটফর্মে আ
 য়�োজিত হবে। নিজে অথবা যথাযথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুম�োদিত এজেন্টের মাধ্যমে বিড করার জন্য
জনসাধারণের প্রতি আমন্ত্রণ জানান�ো হচ্ছে।

জামিনযুক্ত পরিসম্পদের তফসিল

ক্রম ক)ব্রাঞ্চের নাম
নং খ)অ্যাকাউন্টের নাম
১

পূর্বতন ইউএনআই:কলকাতা ব্রাঞ্চ
মেসার্স শেফালি রাইস মিল প্রাঃ লিঃ

২

পূর্বতন ইউএনআই:কলকাতা ব্রাঞ্চ
মেসার্স এনটিএ ইমপেক্স প্রাঃ লিঃ

৩

পূর্বতন ইউএনআই:কলকাতা ব্রাঞ্চ
মেসার্স এনটিএ ইমপেক্স প্রাঃ লিঃ

৪

পূর্বতন ইউএনআই:কলকাতা ব্রাঞ্চ
মেসার্স এনটিএ ইমপেক্স প্রাঃ লিঃ

৫

পূর্বতন ইউএনআই:কলকাতা ব্রাঞ্চ
মেসার্স এনটিএ ইমপেক্স প্রাঃ লিঃ

৬

পূর্বতন ইউএনআই:কলকাতা ব্রাঞ্চ
মেসার্স এনটিএ ইমপেক্স প্রাঃ লিঃ

৭

পূর্বতন ইউবিআই:জগাছা ব্রাঞ্চ
অ্যাকাউন্টের নাম:সঞ্জয় কুমার রায়
প্রোপ্রাইটর:সঞ্জয় কুমার রায়
জামিনদার:শ্রীমতী গুলরশন দেবী

দ্য টিনপ্লেট ক�োম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস:৪, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০ ০০১
ফ�োন: (০৩৩) ২২৪৩ ৫৪০১, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৩০ ৪১৭০
ই–মেল:company.secretariat@tatatinplate.com • ওয়েবসাইট:www.tatatinplate.com
CIN: L28112WB1920PLC003606

১০৩ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং,
ই ভ�োটিং ও বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং
এজিএম–এর ন�োটিসে উল্লেখমত�ো স�োমবার, ৪ জুলাই ২০২২ তারিখ বেলা ৩.০০টায় (ভারতীয় সময়)দ্য টিনপ্লেট ক�োম্পানি
অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ১০৩ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং (‘এজিএম’) ভিডিও কনফারেন্সিং (‘ভিসি’)/ অন্য অডিও ভিস্যুয়াল
পদ্ধতি (‘ওএভিএম’)–এর মাধ্যমে আয়�োজিত হবে। মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (এম সি এ)দ্বারা জারিকৃ ত যথাক্রমে
৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০ ও ৫ মে ২০২০ , ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ সংবলিত জেনারেল
সার্কুলার (‘এমসিএ সার্কুলারসমূহ) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারিকৃ ত ১২ মে ২০২০ ও ১৫
জানুয়ারি, ২০২১, ১৩ মে ২০২২ তারিখ সেবি সার্কুলার সহ পঠনীয় ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ও এর অধীনে গঠিত রুলসমূহ
এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)সার্কুলার–এর সংস্থানাধীনে ২০২১–২২ অর্থবর্ষের
ক�োম্পানির আর্থিক ফলাফলের খতিয়ান সমেত ১০৩ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং–এর ন�োটিস যে সকল সদস্যের ই–মেল
ঠিকানা এই ক�োম্পানি/রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট (আর টি এ) টি এস আর দারাশাও কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড
/ডিপ�োজিটরি–এর কাছে নিবন্ধীকৃত রয়েছে, কেবলমাত্র ই–মেলের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি ১১ জুন, ২০২২–এ পাঠান�ো হয়েছে।
অর্থবর্ষের ক�োম্পানির আর্থিক ফলাফলের খতিয়ান সমেত এজিএম–এর ন�োটিস এবং অ্যানুয়াল রিপ�োর্ট এই ক�োম্পানির
ওয়েবসাইট www.tatatinplate.com–এর সঙ্গে স্টক এক্সচেঞ্জ বি এস ই লিমিঃর www.bseindia.com ও ন্যাশনাল স্টক
এক্সচেঞ্জ www.nseindia.com এ এ দেওয়া আছে। পাশাপাশি এন এস ডি এল এর www.evoting.nsdl.com –এও তা
পাবেন।
রিম�োট ই–ভ�োটিং
সময়ান্তরে সংশ�োধিত ইনস্টিটিউট অফ ক�োম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি জেনারেল মিটিং (এস এস–২) সাপেক্ষ
ক�োম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)রুলস ২০১৪ এর রুল ২০ র সঙ্গে পঠনীয় অ্যাক্টের ১০৮ ধারায় ও সেবি
লিস্টিং রেগুলেশনস–এর রেগুলেশন ৪৪ মাফিক এজিএম–এর ন�োটিসে স্থির বিষয়ে ক�োম্পানি সদস্যদের এজিএম–এ নিজেদের
ভ�োটাধিকার প্রয়�োগের জন্য বৈদ্যুতিন ভাবে ভ�োটিং–এর সুয�োগ দেবে। বৈদ্যুতিন ভাবে ভ�োটিং–এর জন্য এন এস ডি এল কে
নিয়�োগ করেছে ক�োম্পানি।
রিম�োট ই–ভ�োটিং নির্দেশাবলী এজিএম–এর ন�োটিসে উল্লেখ করা আছে। সদস্যগণ লক্ষ্য করবেন:
ক.	রিম�োট ই–ভ�োটিং নিচের মেয়াদে হবে:
	রিম�োট ই–ভ�োটিং শুরু
বৃহস্পতিবার, ৩০ জুন ২০২২ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বেলা ৯.০০টায়।
	রিম�োট ই–ভ�োটিং শেষ
রবিবার, ৩ জুলাই ২০২২ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বিকেল ৫.০০টায়।
এর পরে এন এস ডি এল দ্বারা রিম�োট ই–ভ�োটিং যন্ত্র স্তব্ধ করা হবে। এর পর সদস্য আর ভ�োট দিতে পারবেন না।
খ.	কাট–অফ তারিখ অর্থাৎ, স�োমবার, ২৭ জুন ২০২২–এর নিরিখে ক�োম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের অনুপাতে সদস্যদের
শেয়ার সাপেক্ষে ই–ভ�োটিংয়ের সুয�োগ দেওয়া হবে। ভিসি/ওএভিএম–এর মাধ্যমে নিজের ভ�োটাধিকার প্রয়�োগ করা যাবে।
যে সকল সদস্য রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের মাধ্যমে নিজের ভ�োটাধিকার প্রয়�োগ করেন নি, তাঁরা এজিএমে য�োগ দিয়ে চেয়ারম্যান
ঘ�োষিত বিষয়ে এজিএম চলাকালীন ভ�োটাধিকার প্রয়�োগের সুয�োগ পাবেন। যে সকল সদস্য রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের মাধ্যমে
নিজের ভ�োটাধিকার প্রয়�োগ করে ফেলবেন, তাঁরা এজিএমে য�োগ দিতে পারলেও এজিএম চলাকালীন তাঁদেরকে পুনরায়
ভ�োটাধিকার প্রয়�োগের সুয�োগ দেওয়া হবে না। এজিএমের দিন রিম�োট ই–ভ�োটিং যন্ত্র এন এস ডি এল দ্বারা ১৫ মিনিট সভার
শেষে স্তব্ধ করা হবে।
গ.	ক�োনও ব্যক্তি বা অব্যক্তি উক্ত কাট–অফ তারিখ স�োমবার, ২৭ জুন ২০২২ অনুযায়ী এজিএমের ন�োটিস পাঠান�োর পর
ক�োম্পানির সদস্য হলে এবং শেয়ার ধরে রাখলে evoting@nsdl.co.in এ
 অনুর�োধজ্ঞাপক ই–মেল পাঠিয়ে নিজের লগ
ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন। অবশ্য, ক�োনও ব্যক্তি রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যেই এন এস
ডি এল–এর কাছে নিবন্ধীকৃত থাকলে নিজের ভ�োট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে
পারবেন।
ঘ.	 ব্যক্তিগত শেয়ারধারক(গণ)এজিএমের ন�োটিস পাঠান�োর পর কাট–অফ তারিখে ডিম্যাট আকারে শেয়ার ধরে রাখলে
ন�োটিসে দেওয়া ই–ভ�োটিংয়ের জন্য ও ডিম্যাট আকারে ব্যক্তিগত শেয়ারধারক(গণ)–এর ভার্চুয়াল সভায় লগ ইন প্রক্রিয়া
দেখুন।
ঙ.	ক�োনও ব্যক্তি উক্ত কাট–অফ তারিখ মাফিক ক�োম্পানির সদস্য না হলে তিনি এজিএম ন�োটিস তথ্য হিসেবে ধরবেন।
যে সকল সদস্যের নাম উক্ত কাট–অফ তারিখ মাফিক এই ক�োম্পানি রেজিস্টার ও মালিক তালিকায় ডিপ�োজিটরি দ্বারা
নিবন্ধীকৃত রয়েছে, কেবলমাত্রতারাই রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের ও সভায় ই–ভ�োটিংয়ের সুয�োগ পাবেন।
চ.	রিম�োট ই–ভ�োটিং/সভায় ই–ভ�োটিং এ ক�োনও প্রশ্নের ব্যাখ্যার প্রয়�োজন হলে আপনারা www.evoting.nsdl.comএ–
তে দেওয়া ‘Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for
Shareholders’ডাউনল�োডস অংশটি দেখতে পারেন অথবা ১৮০০ ১০২০ ৯৯০/১৮০০ ২২৪ ৪৩০ নিঃশুল্ক নম্বরে ফ�োন
করতে পারেন অথবা এই ব্যক্তির সঙ্গে এখানে য�োগায�োগ করতে পারেন:মিঃ অমিত বিশাল বামিস পল্লবী মাত্রে amitv@
nsdl.co.in বা pallavid@nsdl.co.in ।
বৈদুতিন আকারে ব্যক্তিগত শেয়ারধারকদের লগ ইন বিষয়ে ডিপ�োজিটরি এন এস ডি এল ও সি ডি এস এল দ্বারা হেল্পডেস্ক
লগ ইন ধরণ
হেল্পডেস্ক বিশদ
এন এস ডি এল–এ শেয়ার
এন এস ডি এল হেল্পডেস্কে evoting@nsdl.co.in এ অনুর�োধজ্ঞাপক ই–মেল পাঠান
বা ১৮০০ ১০২০ ৯৯০/১৮০০ ২২৪ ৪৩০ নিঃশুল্ক নম্বরে ফ�োন করতে পারেন।
সি ডি এস এল–এ শেয়ার
সি ডি এস এল হেল্পডেস্কে helpdesk.evoting@cdsl.com এ
 অনুর�োধজ্ঞাপক
ই–মেল পাঠান বা ০২২ ২৩০৫৮৫৪২/৪৩ নম্বরে ফ�োন করতে পারেন।
মিঃ এ কে লাভ, কর্মরত ক�োম্পানি সচিব (সদস্য নং এফ সি এস ৪৮৪৮/সিপি ৩২৩৮), মেঃ এ কে লাভ অ্যান্ড ক�োং, ক�োম্পানি
সচিব, কলকাতা সভায়/সভার আগে ই–ভ�োটিং প্রক্রিয়ার পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন।
ক�োম্পানির সদস্য নথি ও শেয়ার হস্তান্তর বই শুক্রবার, ১৭ জুন, ২০২২ থেকে স�োমবার, ৪ জুলাই, ২০২২ (উভয় দিন সহ)বন্ধ
থাকবে ২০২০–২১ র ডিভিডেন্ড প্রদানের জন্য। টাঃ১০/– এর প্রতিটি প্রদত্ত ইকুইটি শেয়ারে টাঃ৪/– ডিভিডেন্ড প্রদান করা
হবে, যদি তা এজিএম সভায় সদস্যগণ দ্বারা মঞ্জুর হয়, তবে তা শুক্রবার, ৮ জুলাই, ২০২২ থেকে উৎসমূলে কর বিয়�োজিত
(‘টিডিএস’) সাপেক্ষ হবে।
ফিজিক্যাল ফর্মে ইকুইটি শেয়ার:
বৃহস্পতিবার, ১৬ জুন, ২০২২ কাজের শেষে ক�োম্পানিতে বৈধ অনুর�োধ নথিভু ক্ত হলে সকল সদস্যকে।
বৈদ্যুতিন ফর্মে ইকুইটি শেয়ার
বৃহস্পতিবার, ১৬ জুন, ২০২২ কাজের শেষে ডিপ�োজিটরি দ্বারা নথিভু ক্ত হলে সকল সুবিধাভ�োগী মালিককে।
	দি টিনপ্লেট ক�োম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
স্বাঃ/–
	ক�ৌশিক শীল
স্থান:কলকাতা	ক�োম্পানি সেক্রেটারি 
তারিখ:১৩ জুন, ২০২২
(ACS No 21647)

বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ/ স্বত্বাধিকারীগণের নাম এবং দখলের ক)দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
প্রকৃ তি
খ)বকেয়া অর্থাঙ্ক
গ)দখলের তারিখ
(দখলের প্রকৃ তি)
ক)মেসার্স শেফালি রাইস মিল প্রাঃ লিঃ–এর স্বত্বাধীনে নিম্নোক্ত জমি, বাড়ি ও ক) ১১.০৪.২০১১
ফ্যাক্টরি শেড যার স্থিতি ও বিবরণ: দাগ নং ৬০৭ (৪৭১), ৬০৮ (৪৭২), খতিয়ান নং খ) ₹৩,৮৫,১৯,৭৪০.১৬
২৮৫ (২৪১), ৫০২ (১২৪), ৬২৪ (১২৪), ২০৬ (১২৪), ৬৩১ (১২৪), এল আর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, তৎসহ
খতিয়ান নং ২০১৩, জে এল নং ৮, ম�ৌজা– কলাবেড়িয়া, এসআরও– ড�োমকল, পরবর্তী সুদ ও চার্জ
জেলা– মুর্শিদাবাদ, ড�োমকল, পরিমাপ– ১৪০.৪৮ ডেসিমেল। সম্পত্তির চ�ৌহদ্দি: গ) ২২.০৭.২০১১
উত্তর– কৃ ষিজমি;দক্ষিণ– কৃ ষিজমি;পূর্ব– জলঙ্গি র�োড নামে পরিচিত পাকা রাস্তা;
পশ্চিম– কৃ ষিজমি।
খ.প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি।
[প্রতীকী দখলাধীন]
‘রামকৃ ষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট’নামক জি+৪ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলে (পশ্চিম ক) ১৩.০৫.২০২১
দিক অভিমুখী)সামান্য কমবেশি ৬২৯ বর্গফু ট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বা খ) ₹৪,৭৭,৪০,৮৯৮.০৬
সামান্য কমবেশি ৪৪০ বর্গফু ট কার্পেট এরিয়াযুক্ত আবাসিক ফ্ল্যাট নং এ–৩ এর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, তৎসহ
সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ৮৪/২/বি, আর এন টেগ�োর র�োড পরবর্তী সুদ ও চার্জ
(ইস্ট স্টেশন র�োড), প�োঃঅঃ– আগরপাড়া, থানা– খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা, গ) ২৫.০৪.২০২২
কলকাতা–৭০০১০৯ (আর এস দাগ নং ৭৩৬ ও ৭৩৭, এল আর দাগ নং ৭৩৬,
৭৩৬/১৬২২, খতিয়ান নং ৫১, এল আর খতিয়ান নং ৯০১, ম�ৌজা– তারাপুকুরিয়া,
জে এল নং ১২, আর এস নং ২৭, ত�ৌজি নং ১৭৮, ওয়ার্ড নং ২৫), এডিএসআর–
ব্যারাপুর, উত্তর ২৪ পরগনায় রেজিস্টার্ড ১০.০৩.২০১১ তারিখের বিক্রয় দলিল নং
I–০২৪৩৫ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী আনন্দ কুমার হিরাওয়াত।
[প্রতীকী দখলাধীন]
‘রামকৃ ষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট’নামক জি+৪ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলে (উত্তর– ক) ১৩.০৫.২০২১
পশ্চিম দিক অভিমুখী)সামান্য কমবেশি ৭৭৮ বর্গফু ট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বা খ) ₹৪,৭৭,৪০,৮৯৮.০৬
সামান্য কমবেশি ৫২০ বর্গফু ট কার্পেট এরিয়াযুক্ত আবাসিক ফ্ল্যাট নং এ–৫ এর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, তৎসহ
সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: হ�োল্ডিং নং ৮৪/২/এ, আর এন টেগ�োর র�োড পরবর্তী সুদ ও চার্জ
(ইস্ট স্টেশন র�োড), প�োঃঅঃ– আগরপাড়া, থানা– খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা, গ) ২৫.০৪.২০২২
কলকাতা–৭০০১০৯ (আর এস দাগ নং ৭৩৬ ও ৭৩৭, এল আর দাগ নং ৭৩৬,
৭৩৬/১৬২২, খতিয়ান নং ৫১, এল আর খতিয়ান নং ৯০১, ম�ৌজা– তারাপুকুরিয়া,
জে এল নং ১২, আর এস নং ২৭, ত�ৌজি নং ১৭৮, ওয়ার্ড নং ২৫), এডিএসআর–
ব্যারাপুর, উত্তর ২৪ পরগনায় রেজিস্টার্ড ১০.০৩.২০১১ তারিখের বিক্রয় দলিল নং
I–০২৪৩৭ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী আনন্দ কুমার হিরাওয়াত।
[প্রতীকী দখলাধীন]
‘সপ্তধা’নামক জি+৩ তলবিশিষ্ট অ্যাপার্টমেন্টের প্রথম তলে (দক্ষিণ পার্শ্বে) ক) ১৩.০৫.২০২১
সামান্য কমবেশি ৭০০ বর্গফু ট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বা সামান্য কমবেশি খ) ₹৪,৭৭,৪০,৮৯৮.০৬
৫৮৫ বর্গফু ট কার্পেট এরিয়াযুক্ত একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, তৎসহ
বিবরণ: প্রেমিসেস নং ২৫/৬১, প্রিন্স গ�োলাম মহম্মদ শাহ র�োড, থানা– যাদবপুর, পরবর্তী সুদ ও চার্জ
কলকাতা–৭০০০৯৫ (সি এস দাগ নং ৪০৪/৯২১, খতিয়ান নং ১৩৯, ত�ৌজি নং গ) ২৫.০৪.২০২২
৫৬, জে এল নং ৩৯, ম�ৌজা– আরকপুর), এআরএ–I,কলকাতায় রেজিস্টার্ড
১৪.
১০.
২০১১ তারিখের বিক্রয় দলিল নং I
–০৯০০৩ অনুযায়ী সম্পত্তির
স্বত্বাধিকারী আনন্দ কুমার হিরাওয়াত ও তনুজা হিরাওয়াত।
[প্রতীকী দখলাধীন]
‘গল্ফ রেসিডেন্সি’নামক জি+৪ তলবিশিষ্ট অ্যাপার্টমেন্টের চতু র্থ তলে সামান্য ক) ১৩.০৫.২০২১
কমবেশি ১৪২০ বর্গফু ট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বা সামান্য কমবেশি ১০৮৬ বর্গফু ট খ) ₹৪,৭৭,৪০,৮৯৮.০৬
কার্পেট এরিয়াযুক্ত আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩আই এবং কভার্ড কার পার্কিং স্পেস নং বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, তৎসহ
১৫ এর সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ৭৪/১এ, উদয়শঙ্কর সরণি পরবর্তী সুদ ও চার্জ
(পূর্বতন গল্ফ ক্লাব র�োড), থানা– যাদবপুর, কলকাতা–৭০০০৩৩, এআরএ–I, গ) ২৫.০৪.২০২২
কলকাতায় রেজিস্টার্ড ১৫.১২.২০০৯ তারিখের বিক্রয় দলিল নং I–১৩৫৬২/০৯
অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী আনন্দ কুমার হিরাওয়াত ও তনুজা হিরাওয়াত।
[প্রতীকী দখলাধীন]
‘প্রেসম্যান অ্যাপার্টমেন্ট’নামক জি+৬ তলবিশিষ্ট অ্যাপার্টমেন্টের ষষ্ঠ তলে ক) ১৩.০৫.২০২১
সামান্য কমবেশি ১০৬৬ বর্গফু ট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বা সামান্য কমবেশি খ) ₹৪,৭৭,৪০,৮৯৮.০৬
৮৩৮ বর্গফু ট কার্পেট এরিয়াযুক্ত আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৫ডি এর সমবন্ধক যার স্থিতি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, তৎসহ
ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ১১১, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র ব�োস র�োড, থানা– রিজেন্ট পরবর্তী সুদ ও চার্জ
পার্ক, কলকাতা–৭০০০৪০, ওয়ার্ড নং ৯৭, এডিএসআর– আলিপুরে রেজিস্টার্ড গ) ২৫.০৪.২০২২
১৫.০৯.২০১৬ তারিখের দান দলিল নং I–৬২৪১/১৬ (১৬০৫০৬২৪১)অনুযায়ী
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী আনন্দ কুমার হিরাওয়াত।
[প্রতীকী দখলাধীন]
নিম্নোক্ত আবাসিক জমি ও বাড়ির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ:ম�ৌজা– ক) ০৪.১২.২০২১
থানামাকুয়া, জে এল নং ৪০, আর এস খতিয়ান নং ৫৬৮, এল আর খতিয়ান খ) ₹১৫,৩৫,৮২২.১৮
নং ৩৬৭/১, আর এস দাগ নং ১৮১, এল আর দাগ নং ১৮৩, ত�ৌজি নং ৭৩৬, +এনপিএ হওয়ার তারিখ
হাওড়া পুরনিগমের ৪৫ নং ওয়ার্ড, চাঁদমারি র�োড (কে–৭ বাস টার্মিনালের কাছে), থেকে সুদ ও অন্যান্য খরচ
প�োঃঅঃ– দানেশ শেখ লেন, থানা– সাঁকরাইল, জেলা– হাওড়া, ম�োট জমি– ৪ ও চার্জ
কাঠা (১৯৮৯ সালের দলিল নং I–৩৮৯৭ অনুযায়ী প্লট নং ডি/৪ সংবলিত ১ কাঠা গ) ২৮.০৪.২০২২
৮ ছটাক এবং ১৯৯১ সালের দলিল নং I–৬০৯৪ অনুযায়ী প্লট নং ডি/৪ সংবলিত
২ কাঠা ৮ ছঠাক মাপের জমি), দলিলগুলি এডিএসআর– রানিহাটি, হাওড়া–তে
রেজিস্টার্ড, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিনী মিসেস গুলরশন দেবী, স্বামী– হরি সর্দার।
[প্রতীকী দখলাধীন]

ক)সংরক্ষণ মূল্য
খ)ইএমডি অর্থাঙ্ক
গ)বিড গুণক

ই–নিলামের
তারিখ ও সময়

২৯.০৬.২০২২
ক) ₹৩১৩.৩৯ লক্ষ
খ) ₹৩১.৩৪ লক্ষ সকাল ১১:৩০টা থেকে
দুপুর ৩:৩০টা
গ) ₹০.১০ লক্ষ
(১০ মিনিটের
সম্প্রসারণে)
[ডিলিং আধিকারিকের
সঙ্গে য�োগায�োগের নম্বর:
৯৯০৩৬৭৬৬৫০]
ক) ₹১৮.৬৯ লক্ষ
খ) ₹১.৮৭ লক্ষ
গ) ₹০.১০ লক্ষ

১৬.০৭.২০২২
সকাল ১১:৩০টা থেকে
দুপুর ৩:৩০টা
(১০ মিনিটের
সম্প্রসারণে)
[ডিলিং আধিকারিকের
সঙ্গে য�োগায�োগের নম্বর:
৯৯০৩৬৭৬৬৫০]

ক) ₹২৩.১২ লক্ষ
খ) ₹২.৩১ লক্ষ
গ) ₹০.১০ লক্ষ

১৬.০৭.২০২২
সকাল ১১:৩০টা থেকে
দুপুর ৩:৩০টা
(১০ মিনিটের
সম্প্রসারণে)
[ডিলিং আধিকারিকের
সঙ্গে য�োগায�োগের নম্বর:
৯৯০৩৬৭৬৬৫০]

ক) ₹৪১.৬২ লক্ষ
খ) ₹৪.১৬ লক্ষ
গ) ₹০.১০ লক্ষ

১৬.০৭.২০২২
সকাল ১১:৩০টা থেকে
দুপুর ৩:৩০টা
(১০ মিনিটের
সম্প্রসারণে)
[ডিলিং আধিকারিকের
সঙ্গে য�োগায�োগের নম্বর:
৯৯০৩৬৭৬৬৫০]

১৬.০৭.২০২২
ক) ₹১২৮.৩০ লক্ষ
খ) ₹১২.৮৩ লক্ষ সকাল ১১:৩০টা থেকে
দুপুর ৩:৩০টা
গ) ₹০.১০ লক্ষ
(১০ মিনিটের
সম্প্রসারণে)
[ডিলিং আধিকারিকের
সঙ্গে য�োগায�োগের নম্বর:
৯৯০৩৬৭৬৬৫০]
১৬.০৭.২০২২
ক) ₹৬২.১৬ লক্ষ
খ) ₹৬.২১ লক্ষ সকাল ১১:৩০টা থেকে
দুপুর ৩:৩০টা
গ) ₹০.১০ লক্ষ
(১০ মিনিটের
সম্প্রসারণে)
[ডিলিং আধিকারিকের
সঙ্গে য�োগায�োগের নম্বর:
৯৯০৩৬৭৬৬৫০]
১৬.০৭.২০২২
ক) ₹৩৬.৪৩ লক্ষ
খ) ₹৩.৬৫ লক্ষ সকাল ১১:৩০টা থেকে
দুপুর ৩:৩০টা
গ) ₹০.১০ লক্ষ
(১০ মিনিটের
সম্প্রসারণে)
[ডিলিং আধিকারিকের
সঙ্গে য�োগায�োগের নম্বর:
৯৮৩০৫২২৭৭৭]

–:ই–নিলাম বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি :–

এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে আয়�োজিত হবে:

১. এই নিলাম ‘অনলাইন ই–নিলাম’পদ্ধতিতে https://www.mstcecommerce.com প�োর্টালের মাধ্যমে আয়�োজিত হবে।
২. আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাদের অনুর�োধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের ম�োবাইল নম্বর এবং ই–মেল আইডি ব্যবহার করে https://www.mstcauction.com প�োর্টালে রেজিস্টার করেন।
পাশাপাশি, দরকারি কেওয়াইসি নথিগুলি আপল�োডের জন্যও তাঁদের অনুর�োধ করা হচ্ছে। ই–নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এই কেওয়াইসি নথিগুলি যাচাইয়ের পর (দুটি কাজের দিন লাগতে
পারে)আগ্রহী বিডাররা/ক্রেতারা ই–নিলামের নির্ধারিত তারিখের আগে ২৮.০৬.২০২২ (ক্রম নং ১ এর ক্ষেত্রে)এবং ১৫.০৭.২০২২ (ক্রম নং ২ থেকে ক্রম নং ৭ এর ক্ষেত্রে)তারিখের মধ্যে
তাঁর/তাঁদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটের মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে ইএমডি অর্থাঙ্ক স্থানান্তর করে দেবেন। এই রেজিস্ট্রেশন, কেওয়াইসি নথিসমূহ যাচাই এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তরের
কাজগুলি নিলামের আগে যথেষ্ট সময় থাকতে করে রাখতেই হবে।
৩. ওপরে উল্লেখ করা বায়না জমা (ইএমডি)বিডারের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইনের মাধ্যমে ৩টি উপায়ে আদায় দেওয়া যাবে অর্থাৎ, এনইএফটি/নগদ/ট্রান্সফার (https://www.
mstcecommerce.com থেকে চালান জেনারেট করে নেওয়ার পর)। এনইএফটি ট্রান্সফার যে ক�োনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্রাঞ্চ থেকে করা যেতে পারে। চেক–এর মত�ো অন্য ক�োনও উপায়ে এই
ইএমডি জমা দেওয়া যাবে না। অনলাইনে ইএমডি জমা দেননি এমন বিডারদের এই ই–নিলামে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। বায়না জমার ওপর ক�োনও সুদ দেওয়া হবে না।
৪. ই–নিলামের প্ল্যাটফর্ম (https://www.mstcecommerce.com)দেবে ই–নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স এমএসটিসি লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস:২২৫–সি, এ জে সি ব�োস র�োড,
কলকাতা–৭০০০২০ (য�োগায�োগের নম্বর এবং ট�োল ফ্রি নম্বরসমূহ:০৭৯–৪১০৭ ২৪১২/৪১১/৪১৩ অথবা ১৮০০–১০৩–৫৩৪২)। ই–নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডারের https://www.
mstcecommerce.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাগণ ই–নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। ই–নিলামের প্রশিক্ষণ/প্রদর্শন এই প�োর্টালেই এই সার্ভিস প্রোভাইডার
দেবে।
৫.	বিক্রির সাধারণ শর্ত ও নিয়মাবলি সংবলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েব পেজ প�োর্টালে দেওয়া আছে:(১)https://www.ibapi.in;(২)https://www.mstcecommerce.
com; (৩) www.pnbindia.in
৬. ই–নিলামে অংশ নিতে আগ্রহীরা সেল ন�োটিসের কপি, ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, এই ই–নিলামের অপারেশনাল পার্টের হেল্প ম্যানুয়াল ইত্যাদি নথিগুলি ই–Bক্রয়– আইবিএপিআই প�োর্টাল
(https://www.ibapi.in)থেকে বিনামূল্যে ডাউনল�োড করে নিতে পারেন।
৭. আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাদের অনুর�োধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের ম�োবাইল নম্বর এবং ই–মেল আইডি ব্যবহার করে https://www.mstcauction.comপ�োর্টালে রেজিস্টার করেন।
পাশাপাশি, দরকারি কেওয়াইসি নথিগুলি আপল�োডের জন্যও তাঁদের অনুর�োধ করা হচ্ছে। ই–নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এই কেওয়াইসি নথিগুলি যাচাইয়ের পর (দুটি কাজের দিন লাগতে
পারে)আগ্রহী বিডাররা/ক্রেতারা ই–নিলামের নির্ধারিত তারিখের আগে তাঁর/তাঁদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটের মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে ইএমডি অর্থাঙ্ক স্থানান্তর করে দেবেন। কেবলমাত্র
নিজের ওয়ালেটে যথেষ্ট ইএমডি থাকলে তবেই আগ্রহী বিডার ই–নিলামের তারিখে বিড করতে পারবেন।
৮. 	বিডিংয়ের সময় বিডারের গ্লোবাল ওয়ালেটে যথেষ্ট ব্যালান্স (ইএমডি অর্থাঙ্কের সমান বা বেশি)থাকতেই হবে।
৯. ই–নিলামের সময় বিডাররা আপসমূলক বিডিংয়ে সর্বশেষ বিড অর্থাঙ্ক অপেক্ষা বেশি মূল্যের বিড দিতে অনুমতি পাবেন এবং সর্বশেষ সর্বাধিক বিডারের পেশ করা দরের ওপর কমপক্ষে
₹১০,০০০/– অর্থমূল্যের উচ্চতর বিড পেশ করতে হবে। পরবর্তী উচ্চতর বিড দাখিলের জন্য দশ মিনিট সময় বরাদ্দ হবে এবং সর্বাধিক বিড জমা পড়ার পরবর্তী দশ মিনিটের মধ্যে আর ক�োনও
উচ্চতর বিড জমা না পড়লে ই–নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।
১০.এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, ই–নিলামের অপারেশনাল পার্ট ভাল করে পড়ে নেওয়ার দায়িত্ব আগ্রহী বিডার(গণ)–এর এবং তাঁদের এগুলি কঠ�োরভাবে মেনে চলতে বলা
হচ্ছে। (১)ই–নিলাম চলাকালীন ক�োনও সহায়তার দরকার হলে কিংবা ক�োনও সমস্যায় পড়লে আমাদের ই–নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডারের অনুম�োদিত প্রতিনিধির সঙ্গে য�োগায�োগ করা যেতে
পারে, যার বিশদ তথ্যাবলি ই–নিলাম প�োর্টাল https://www.mstcecommerce.com–এ দেওয়া আছে।
১১.অনুম�োদিত আধিকারিক দ্বারা ই–নিলাম চূ ড়ান্ত হওয়ার পর কেবলমাত্র সফল বিডারকে উপরিলিখিত আমাদের ই–নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এসএমএস/ই–মেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া
হবে (সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে সংশ্লিষ্ট বিডারের তরফে দেওয়া রেজিস্টার্ড ম�োবাইল নম্বর/ই–মেল ঠিকানায়)।
১২. 	নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে জামিনযুক্ত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে না।
১৩.সফল বিডারকে ইতিমধ্যে জমাকৃ ত ইএমডি অর্থাঙ্ক সমন্বয় করে বিড অর্থাঙ্কের ২৫%(পঁচিশ শতাংশ)একই দিনে অথবা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে এবং বাকি অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে
১৫ দিনের মধ্যে ‘The Authorised Officer, Punjab National Bank, A/c (অ্যাকাউন্টের নাম)’–এর অনুকূলে ‘কলকাতা’–তে প্রদেয়মতে ক�োনও তফসিলভু ক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে
কাটা ব্যাঙ্কারস চেক/ডিমান্ড ড্রাফ্টরূপে জমা দিতে হবে। ওপরে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে এই অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডার দ্বারা জমাকৃ ত যাবতীয় অর্থাঙ্ক এই ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করবে
এবং এই সম্পত্তি পুনরায় নিলাম/বিক্রি করার অধিকার অনুম�োদিত আধিকারিকের থাকবে এবং এমন ক্ষেত্রে খেলাপকারী ক্রেতা ওই সম্পত্তি কিংবা সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর ক�োনও দাবি
জানাতে পারবেন না।
১৪.সফল বিডার দ্বারা এই ব্যাঙ্ককে প্রদেয় বিক্রয়মূল্য ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১–এর ১৯৪–১এ ধারাধীনে টিডিএস সাপেক্ষ হবে এবং বিড অর্থাঙ্কের বাকি ৭৫%বা পুর�ো জমারাশি আদায় দেওয়ার
সময় সফল ক্রেতাকে টিডিএস বাবদ অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে।
১৫. অনুম�োদিত আধিকারিক সর্বাধিক বিড এবং/বা যে ক�োনও বিড গ্রহণে বাধ্য নন এবং ক�োনও কারণ না দেখিয়ে যে ক�োনও বা সমস্ত বিড বাতিল করা, এমনকি এই বিক্রির শর্তাবলি বদলান�ো,
সংশ�োধন, বাতিল করার অধিকার সম্পূর্ণত বহাল রাখেন।
১৬.ক�োনও বিতর্ক বা মামলা বা উপযুক্ত আদালত/ট্রাইবুনাল ইত্যাদির তরফে জারিকৃ ত প্রতিকূল আদেশের মত�ো ক্ষেত্রগুলিতে বা অন্য ক�োনও কারণে যদি এই ব্যাঙ্ক ক�োনও অর্থাঙ্ক ফেরতের সিদ্ধান্ত
নেয়, সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের জিম্মায় ওই অর্থাঙ্ক যে মেয়াদে রক্ষিত ছিল, তার জন্য ক�োনও সুদ প্রদান করা হবে না। এক্ষেত্রে অনুম�োদিত আধিকারিকের নেওয়া সিদ্ধান্তই চূ ড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
১৭. পুর�ো অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পর উক্ত অ্যাক্টের সংস্থান অনুযায়ী সফল বিডারের অনুকূলে বিক্রয় শংসাপত্র ইস্যু করা হবে।
১৮.‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যা কিছু যেমনটি আছে’ ভিত্তিতে সম্পত্তি বিক্রি হবে।
১৯.ওপরের তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির বিবরণ অনুম�োদিত আধিকারিক/এই ব্যাঙ্কের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্যানুসারের ভিত্তিতে উল্লিখিত। ঘ�োষণাপত্রে ক�োনও ভু ল, অনুল্লেখ বা ত্রুটির জন্য অনুম�োদিত
আধিকারিক/এই ব্যাঙ্ক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবে না।
২০.নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে ত�োলা পরিসম্পদ ও তার স্পেসিফিকেশন খতিয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বিডারদের ওপরই বর্তাবে। প্রদত্ত তথ্যাবলি অনুযায়ী সম্পত্তি
পরিদর্শনের জন্য বিডাররা ডিলিং অফিশিয়ালের সঙ্গে য�োগায�োগ করতে পারেন।
২১. সফল ক্রেতাকে ভারত সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা অন্য ক�োনও আইনানুগ কর্তৃপক্ষের আইন ম�োতাবেক স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদির মত�ো কনভেয়ান্স চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
২২. সরকার বা অন্য ক�োনও পক্ষের কাছে নিলাম হতে চলা সম্পত্তির ওপর ব্যাঙ্ক অবগত নয় এমন যে ক�োনও প্রকারের চার্জ, লিয়েন, দায় বা অন্য ক�োনও বকেয়ার জন্য অনুম�োদিত আধিকারিক বা
এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে নিজস্ব অনুসন্ধান করে জেনে নেওয়ার জন্য আগ্রহী দরদাতাদের
প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
২৩. যথাযথ ইন্টারনেট সংয�োগ, পাওয়ার ব্যাক আপ ইত্যাদির মত�ো ব্যাপারগুলি বিডারদের নিজেদেরই নিশ্চিত করে নিতে হবে। ইন্টারনেট ফেলিওর, পাওয়ার ফেলিওর বা টেকনিক্যাল ক�োনও কারণ
বা ই–নিলামকে প্রভাবিত করতে পারে এমন ক�োনও কারণ/পরিস্থিতির জন্য এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
২৪.প্রতিনিধি নিয়�োগ করা এবং নিজেদের তরফে নিলামে অংশ নেওয়ার অধিকার এই ব্যাঙ্কের থাকবে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য এই ওয়েবসাইটগুলি দেখুন:https://www.ibapi.in,
https://www.mstcecommerce.com, www.pnbindia.in।
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