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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’) 
 
Pursuant to Regulation 30, Regulation 44 and Regulation 47 of the SEBI Listing 

Regulations and in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with 

Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the 

Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Companies 

Secretaries of India, we enclose herewith copies of the following newspaper 

advertisements published for giving Notice of the 103rd Annual General Meeting of The 

Tinplate Company of India Limited to be held on Monday, July 4, 2022 at 3.00 p.m. (IST) 

through Video Conference/Other Audio Visual Means ONLY:  

 

1. Financial Express 

  2.   Aajkal  

 

The above information is being made available on the website of the Company at 

www.tatatinplate.com  

 
This is for your information and records.  
 
Thanking you,  
 
 
Yours faithfully, 
THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED 
 
 

 
 
(KAUSHIK SEAL) 
COMPANY SECRETARY 
 

Encl. 

http://www.tatatinplate.com/
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প্রতীকী দখল ববজ্ঞবতি    
ব্াঞ্চ অবিস:  আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সিসিটেড, ি্যান্ডিযার্ক সবস্ডিং, ফ্যার নিং  4 , 228A,
এটেসি ফবযাি ফরযাড, রিরযাতযা– 700020 
CIN No.: L65190GJ1994PLC021012 ;  www.icicibank.com    যেহেতু,

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সিসিটেড–এর অনুটিযাসিত আসিরযাসরর সিটিটব সনম্নস্যাক্ষররযারী সিসরউসরটি ইন্যাটরস্ট ( এনট�যাি্কটিন্)  রুিি, 2002 – এর রুি 
3  িি পঠনীয় সিসরউসরেযাইটেশন অ্যান্ড সররনস্টযারশন অ� স�নযাসসিয়যাি  অ্যাটিেি অ্যান্ড এনট�যাি্কটিন্ অ� সিসরউসরটি ইন্যাটরস্ট অ্যাক্ট, 2002–এর 
13(12)   িযারযািীটন অসপ্কত ক্ষিতযাবটি সনম্নসিসিত ঋণগ্রিীতযাগটণর প্রসত িযাসব সবজ্ঞসতিিিূি েযাসর রটরসিটিন, যযার িযাি্টি উক্ত সবজ্ঞসতিগুসি প্রযাসতির 
তযাসরি ফেটর 60 সিটনর িটি্ উক্ত ঋণচুসক্ত বযাবি প্রটিয় অে্কযাঙ্ক পসরটশযাটির েন্ িিংসলিষ্ট ঋণগ্রিীতযাগটণর প্রসত আহ্যান েযানযাটনযা িটয়সিি।
ওই ঋণগ্রিীতযা উক্ত অে্কযাঙ্ক পসরটশযাটি ব্ে্ক িওয়যায় এতদ্দযারযা সবটশষ রটর ওই ঋণগ্রিীতযা এবিং েনিযািযারটণর প্রসত সবজ্ঞসতি েযাসর ররযা িটছে ফয, 
সনম্নস্যাক্ষররযারী নীটচ উসলিসিত তযাসরিগুসিটত উক্ত রুিিিূটির রুি 8 িি  পঠনীয় উক্ত অ্যাটক্টর 13(4)   িযারযািীটন তযাঁর ওপর অসপ্কত ক্ষিতযাবটি এিযাটন 
নীটচ বসণ্কত িম্পসতির প্রতীরী িিি সনটয়টিন। সবটশষত ওই ঋণগ্রিীতযা এবিং েনিযািযারণটর এতদ্দযারযা সনম্নসিসিত িম্পসতি সনটয় ফরযানওপ্ররযার ফিনটিন 
নযা ররযার েন্ িতর্ক ররযা িটছে এবিং উক্ত িম্পসতি সনটয় ফরযানওরূপ ফিনটিন আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সিসিটেটডর চযাে্ক িযাটপক্ষ িটব।

ক্রম 
নং

ঋণগ্রেীতার নাম/ 
যলান অ্াকাউন্ট নম্বর

সম্পবতির বববরণ/ 
প্রতীকী দখহলর তাবরখ

দাবব ববজ্ঞবতির 
তাবরখ/  দাববকৃত 

অর্াঙ্ক ( ₹ ) 

ব্াহঞ্চর
নাম

1 িিয় িিুই/  িযায়যা িিুই/ 
ফিৌেযা– বযািুটিবপুর িসক্ষণ পলিী 
নিং 1, ফে এি নিং 4, দুগ্কযাচর, 
পসচিিবঙ্গ, িিসিয়যা– 721602 
/  LBCAL00002888998/ 
LBHLA00002068348

ফিৌেযা– বযািুটিবপুর, িযাগ নিং 2855, ফে এি নিং 126, আর এি নিং 
1596, িযাটবর িসতয়যান নিং 320, িযাি িসতয়যান নিং 1037, েযানযা– 
দুগ্কযাচর, সবএি এবিং এিআরও– চচতন্পুর, িুতযািযােযা ব্লর 1, ফেিযা– 
ফিসিনীপুর, পসচিিবঙ্গ, েসির পসরিযাপ– 0.06 ফডসিটিি /  প্রতীরী 
িিটির তযাসরি: 10.06 .2022 

22 ফ�ব্রুয়যাসর, 
2022

/
₹23,61,879      / –

 পসচিিবঙ্গ

2 িুেয় কুিযার রর/  িুিীতি 
কুিযার রর/  প্রণসত রর/  
ব্রেনযােচর, িিসিয়যা পুরিভযা, 
পূব্ক ফিসিনীপুর, িিসিয়যা, 
পসচিিবঙ্গ, িিসিয়যা– 721605 
/  LBCAL00004856816 / 
LBHOW00005115702

ফিৌেযা– ব্রেনযাে চর, ব্রেনযােচর পুনব্কযািন রটিযাসন, ফিযাস্ডিং নিং 
1291, ফে এি নিং 196, িযাব প্লে নিং 248, েযানযা– িিসিয়যা পুরিভযা, 
ফেিযা– পূব্ক ফিসিনীপুর, পসচিিবঙ্গ, সবস্ডিংটয়র িসক্ষণ–পসচিি অিংটশ, 
গ্রযাউন্ড ফ্যাটরর পসরিযাপ– 292 বগ্ক�ুে, ফ্যার নিং 1 এর পসরিযাপ 
288.5 বগ্ক�ুে, ফ্যার নিং 2 এর পসরিযাপ 294 বগ্ক�ুে, িব্কটিযাে 874.5 
বগ্ক�ুে িযাটপর সতনতিযা িযানিূটরে প্রযাতি পযারযা বযাসি এবিং েসির পসরিযাপ 
0.0750 ফডসিটিি /  প্রতীরী িিটির তযাসরি: 10.06 .2022 

23 সডটিম্বর, 
2021

/
₹53,30,625       / –

 পসচিিবঙ্গ

    উপটরযাক্ত ঋণগ্রিীতযা( গণ) /েযাসিনিযার( গণ)  এবিং েনিযািযারণটর এতদ্দযারযা ওপটর উসলিসিত পসরিযাণ অে্কযাঙ্ক আিযায় ফিওয়যার েন্ এই সবজ্ঞসতি প্ররযাটশর 
তযাসরি ফেটর 30  সিটনর সবজ্ঞসতি  টিওয়যা িি, অন্েযায় সিসরউসরটি ইন্যাটরস্ট ( এনট�যাি্কটিন্)  রুিি, 2002 – এর রুি নিং 8 ও 9 –এর িিংস্যান অনুযযায়ী 
উক্ত বন্ধর রযািযা েযাসিনযুক্ত িম্পসতিগুসি এই সবজ্ঞসতি প্ররযাটশর তযাসরি ফেটর  30 সিন অসতবযাসিত িওয়যার পটর সবক্রয় ররযা িটব। 

তাবরখ:  14    জুন, 2022  অনুহমাবদত আবিকাবরক
   স্ান:  পবচিমবঙ্গ   আইবসআইবসআই ব্াঙ্ক বলবমহেড      

দ্ টিনহলেে যকাম্পাবন অি ইবডিয়া বলবমহেড
 ফরসেস্টযাড্ক অস�ি:  ৪, ব্যাঙ্কশযাি সস্টে, রিরযাতযা–৭০০ ০০১

ফ�যান:   ( ০৩৩)  ২২৪৩ ৫৪০১, �্যাক্স:  ( ০৩৩)  ২২৩০ ৪১৭০
ই–ফিি:  company.secretariat@tatatinplate.com •  ওটয়বিযাইে:  www.tatatinplate.com   

CIN: L28112WB1920PLC003606

১০৩ তম অ্ানুয়াল যজনাহরল বমটিং, 
ই য�াটিং ও বই বহধের ববজ্ঞবতি

অ্ানুয়াল যজনাহরল বমটিং
এসেএি–এর ফনযাটিটি উটলিিিটতযা ফিযািবযার, ৪ েুিযাই ২০২২ তযাসরি ফবিযা ৩. ০০েযায় ( ভযারতীয় িিয়)  ি্ টিনটপ্লে ফরযাম্পযাসন 
অ� ইসন্ডয়যা সিসিটেটডর ১০৩ তি অ্যানুয়যাি ফেনযাটরি সিটিিং (‘ এবজএম’ )  সভসডও রন�যাটরসসিিং ( ‘ ব�বস’ ) /  অন্ অসডও সভিু্য়যাি 
পদ্ধসত ( ‘ ওএব�এম’ ) –এর িযাি্টি আটয়যাসেত িটব।  সিসনসস্ট অ� রটপ্কযাটরে অ্যাট�য়যাি্ক ( এম বস এ)  দ্যারযা েযাসররৃত যেযাক্রটি 
৮ এসপ্রি ২০২০, ১৩ এসপ্রি ২০২০ ও ৫ ফি ২০২০ , ১৩ েযানুয়যাসর, ২০২১, ১৪ সডটিম্বর ২০২১ তযাসরি িিংবসিত ফেনযাটরি 
িযাকু্কিযার ( ‘ এমবসএ সার্্লারসমূে)  এবিং সিসরউসরটিে অ্যান্ড এক্সটচঞ্জ ফবযাড্ক অ� ইসন্ডয়যা দ্যারযা েযাসররৃত ১২ ফি ২০২০ ও ১৫ 
েযানুয়যাসর, ২০২১, ১৩ ফি ২০২২ তযাসরি ফিসব িযাকু্কিযার িি পঠনীয় ফরযাম্পযাসনে অ্যাক্ট, ২০১৩ ও এর অিীটন গঠিত রুিিিূি 
এবিং ফিসব ( সিসস্টিং অবসিটগশনি অ্যান্ড সডিট্যােযার সরটরযায়্যারটিন্ি)  িযাকু্কিযার–এর িিংস্যানযািীটন ২০২১–২২ অে্কবটষ্কর 
ফরযাম্পযাসনর আসে্কর  �িযা�টির িসতয়যান  িটিত ১০৩ তি অ্যানুয়যাি ফেনযাটরি সিটিিং–এর ফনযাটিি ফয িরি িিটি্র ই–ফিি 
ঠিরযানযা এই ফরযাম্পযাসন/  ফরসেস্টযার ও ট্যাসি�যার এটেন্ (আর  টি এ)    টি এি আর িযারযাশযাও রনিযািে্যান্ি প্রযাইটভে সিসিটেড 
/  সডটপযাসেেসর–এর রযাটি সনবন্ধীরৃত রটয়টি, ফরবিিযারে ই–ফিটির িযাি্টি তযাঁটির প্রসত ১১ েুন, ২০২২–এ পযাঠযাটনযা িটয়টি।
অে্কবটষ্কর ফরযাম্পযাসনর আসে্কর  �িযা�টির িসতয়যান  িটিত এসেএি–এর ফনযাটিি এবিং অ্যানুয়যাি সরটপযাে্ক এই ফরযাম্পযাসনর 
ওটয়বিযাইে www.tatatinplate.com–এর িটঙ্গ স্টর এক্সটচঞ্জ সব এি ই সিসিঃর www.bseindia.com  ও ন্যাশনযাি স্টর 
এক্সটচঞ্জ www.nseindia.com  এ   এ ফিওয়যা আটি। পযাশযাপযাসশ এন এস বড এল এর www.evoting.nsdl.com –এও তযা 
পযাটবন।
 বরহমাে ই–য�াটিং
িিয়যান্তটর িিংটশযাসিত ইনসস্টটিউে অ� ফরযাম্পযাসন ফিটক্রেযাসরে অ� ইসন্ডয়যা দ্যারযা েযাসর ফেনযাটরি সিটিিং ( এস এস–২)  িযাটপক্ষ 
ফরযাম্পযাসনে ( ি্যাটনেটিন্ অ্যান্ড অ্যাডসিসনটস্টশন)  রুিি ২০১৪ এর রুি ২০ র িটঙ্গ পঠনীয় অ্যাটক্টর ১০৮ িযারযায় ও ফিসব 
 সিসস্টিং ফরগুটিশনি–এর ফরগুটিশন ৪৪ িযাস�র এসেএি–এর ফনযাটিটি সস্র সবষটয় ফরযাম্পযাসন িিি্টির এসেএি–এ সনটেটির 
ফভযােযাসিরযার প্রটয়যাটগর েন্  চবদু্সতন ভযাটব ফভযাটিিং–এর িুটযযাগ ফিটব। চবদু্সতন ভযাটব ফভযাটিিং–এর েন্  এন এি সড এি ফর 
সনটয়যাগ রটরটি ফরযাম্পযাসন। 
 সরটিযাে ই–ফভযাটিিং সনটি্কশযাবিী এসেএি–এর ফনযাটিটি উটলিি ররযা আটি। িিি্গণ িক্ষ্ ররটবন: 
 র.   সরটিযাে ই–ফভযাটিিং সনটচর ফিয়যাটি িটব: 
 বরহমাে ই–য�াটিং শুরু  বৃেস্পবতবার, ৩০ জুন ২০২২ তাবরখ �ারতীয় প্রমাণ সময় যবলা ৯. ০০োয়।
 বরহমাে ই–য�াটিং যেষ  রবববার, ৩ জুলাই ২০২২ তাবরখ �ারতীয় প্রমাণ সময় ববহকল ৫. ০০োয়।
 এর পটর এন এি সড এি  দ্যারযা সরটিযাে ই–ফভযাটিিং যন্ত্র স্তব্ধ ররযা িটব। এর পর িিি্ আর ফভযাে সিটত পযারটবন নযা।
ি.  রযাে–অ� তযাসরি অে্কযাৎ, ফিযািবযার, ২৭ েুন ২০২২–এর সনসরটি ফরযাম্পযাসনর ইকু্ইটি ফশয়যার িূিিটনর অনুপযাটত িিি্টির 

ফশয়যার িযাটপটক্ষ ই–ফভযাটিিংটয়র িুটযযাগ ফিওয়যা িটব।  সভসি/   ওএসভএি –এর িযাি্টি সনটের ফভযােযাসিরযার প্রটয়যাগ ররযা যযাটব। 
ফয িরি িিি্ সরটিযাে ই–ফভযাটিিংটয়র িযাি্টি সনটের ফভযােযাসিরযার প্রটয়যাগ রটরন সন,  তযাঁরযা এসেএটি ফযযাগ সিটয় ফচয়যারি্যান 
ফ�যাসষত সবষটয় এসেএি চিযারযািীন ফভযােযাসিরযার প্রটয়যাটগর িুটযযাগ পযাটবন। ফয িরি িিি্ সরটিযাে ই–ফভযাটিিংটয়র িযাি্টি 
সনটের ফভযােযাসিরযার প্রটয়যাগ রটর ফ�িটবন,  তযাঁরযা এসেএটি ফযযাগ সিটত পযারটিও এসেএি চিযারযািীন তযাঁটিরটর পুনরযায় 
ফভযােযাসিরযার প্রটয়যাটগর িুটযযাগ ফিওয়যা িটব নযা। এসেএটির সিন সরটিযাে ই–ফভযাটিিং যন্ত্র এন এি সড এি দ্যারযা ১৫ সিসনে িভযার 
ফশটষ স্তব্ধ ররযা িটব।

গ.  ফরযানও ব্সক্ত বযা অব্সক্ত উক্ত রযাে–অ� তযাসরি ফিযািবযার, ২৭ েুন ২০২২ অনুযযায়ী  এসেএটির ফনযাটিি পযাঠযাটনযার পর 
ফরযাম্পযাসনর িিি্ িটি এবিং ফশয়যার িটর রযািটি evoting@nsdl.co.in  এ অনুটরযািজ্ঞযাপর ই–ফিি পযাঠিটয় সনটের িগ 
ইন আইসড ও পযািওয়যাড্ক িিংগ্রি ররটত পযারটবন। অবশ্, ফরযানও ব্সক্ত সরটিযাে ই–ফভযাটিিংটয়র েন্ ইসতিটি্ই এন এি 
সড এি–এর রযাটি সনবন্ধীরৃত েযারটি সনটের ফভযাে ফিওয়যার েন্ সবি্িযান ইউেযার আইসড ও পযািওয়যাড্ক ব্বিযার ররটত 
পযারটবন।

�.  ব্সক্তগত ফশয়যারিযারর( গণ)  এসেএটির ফনযাটিি পযাঠযাটনযার পর রযাে–অ� তযাসরটি সডি্যাে আরযাটর ফশয়যার িটর রযািটি 
ফনযাটিটি ফিওয়যা ই–ফভযাটিিংটয়র েন্ ও সডি্যাে আরযাটর ব্সক্তগত ফশয়যারিযারর( গণ)–এর ভযাচু্কয়যাি িভযায় িগ ইন প্রসক্রয়যা 
ফিিুন।

ঙ.  ফরযানও ব্সক্ত উক্ত রযাে–অ� তযাসরি িযাস�র ফরযাম্পযাসনর িিি্ নযা িটি সতসন এসেএি ফনযাটিি তে্ সিটিটব িরটবন। 
ফয িরি িিটি্র নযাি উক্ত রযাে–অ� তযাসরি িযাস�র এই ফরযাম্পযাসন ফরসেস্টযার ও িযাসির তযাসিরযায়   সডটপযাসেেসর দ্যারযা 
সনবন্ধীরৃত রটয়টি, ফরবিিযারে  তযারযাই সরটিযাে ই–ফভযাটিিংটয়র ও িভযায় ই–ফভযাটিিংটয়র িুটযযাগ পযাটবন। 

চ.  সরটিযাে ই–ফভযাটিিং/  িভযায় ই–ফভযাটিিং এ ফরযানও প্রটনের ব্যাি্যার প্রটয়যােন িটি আপনযারযা www.evoting.nsdl.comএ–
ফত ফিওয়যা ‘Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for 
Shareholders ’  ডযাউনটিযাডি  অিংশটি ফিিটত পযাটরন অেবযা ১৮০০ ১০২০ ৯৯০/ ১৮০০ ২২৪ ৪৩০ সনঃশুল্ক নম্বটর ফ�যান 
ররটত পযাটরন অেবযা এই ব্সক্তর িটঙ্গ এিযাটন ফযযাগযাটযযাগ ররটত পযাটরন:  সিঃ অসিত সবশযাি বযা  সিি পলিবী িযাটরে amitv@
nsdl.co.in বযা pallavid@nsdl.co.in  ।

চবদুসতন আরযাটর ব্সক্তগত ফশয়যারিযাররটির িগ ইন সবষটয়   সডটপযাসেেসর এন এি সড এি ও সি সড এি এি দ্যারযা ফিল্পটডস্ক 
         লগ ইন িরণ                                        যেল্পহডস্ক ববেদ
এন এস বড এল–এ যেয়ার এন এি সড এি ফিল্পটডটস্ক evoting@nsdl.co.in  এ অনুটরযািজ্ঞযাপর ই–ফিি পযাঠযান 
 বযা ১৮০০ ১০২০ ৯৯০/ ১৮০০ ২২৪ ৪৩০ সনঃশুল্ক নম্বটর ফ�যান ররটত পযাটরন।
বস বড এস এল–এ যেয়ার সি সড এি এি ফিল্পটডটস্ক helpdesk.evoting@cdsl.com  এ অনুটরযািজ্ঞযাপর 

 ই–ফিি পযাঠযান বযা  ০২২ ২৩০৫৮৫৪২/ ৪৩ নম্বটর ফ�যান ররটত পযাটরন।
সিঃ এ ফর িযাভ, রি্করত ফরযাম্পযাসন িসচব ( িিি্ নিং এ� সি এি ৪৮৪৮/ সিসপ ৩২৩৮) , ফিঃ এ ফর িযাভ অ্যান্ড ফরযািং, ফরযাম্পযাসন 
িসচব, রিরযাতযা  িভযায়/  িভযার আটগ ই–ফভযাটিিং প্রসক্রয়যার পরীক্ষর সনযুক্ত িটয়টিন।
ফরযাম্পযাসনর িিি্ নসে ও ফশয়যার িস্তযান্তর বই শুক্রবযার, ১৭ েুন, ২০২২ ফেটর ফিযািবযার, ৪ েুিযাই, ২০২২ ( উভয় সিন িি)  বন্ধ 
েযারটব ২০২০–২১ র সডসভটডন্ড প্রিযাটনর েন্। েযাঃ১০/ – এর প্রসতটি প্রিতি ইকুইটি ফশয়যাটর  েযাঃ৪/ – সডসভটডন্ড প্রিযান ররযা 
িটব, যসি তযা এসেএি িভযায় িিি্গণ দ্যারযা িঞ্জুর িয়, তটব তযা শুক্রবযার, ৮ েুিযাই, ২০২২ ফেটর উৎিিূটি রর সবটয়যাসেত 
( ‘ টিসডএি’ ) িযাটপক্ষ িটব।
বিবজক্াল িহম্ ইর্ইটি যেয়ার:
বৃিস্পসতবযার, ১৬ েুন, ২০২২ রযাটের ফশটষ ফরযাম্পযাসনটত চবি অনুটরযাি নসেভুক্ত িটি িরি িিি্টর।
চবদু্সতন �টি্ক  ইকুইটি ফশয়যার
বৃিস্পসতবযার, ১৬ েুন, ২০২২ রযাটের ফশটষ   সডটপযাসেেসর দ্যারযা নসেভুক্ত িটি িরি িুসবিযাটভযাগী িযাসিরটর।
  বদ টিনহলেে যকাম্পাবন অি ইবডিয়া বলবমহেড
 সাাঃ/ – 
 যকৌবেক েীল
 স্ান:  কলকাতা যকাম্পাবন যসহক্রোবর  
তাবরখ:  ১৩ জুন, ২০২২ ( ACS No 21647)     

গরহমর
ছটুি বাড়ল

l ১ পাতার পর
িযাসে্কসিিং ও রযাসিপিং ফেিযা িযািযা রযাটে্র 
িব অনুটিযাসিত সু্কটিই ২৬ েুন পয্কন্ত 
গরটির িুটি েযারটব। িি্ সশক্ষযা পষ্কি ও 
উচ্চ িযাি্সির সশক্ষযা িিংিিটর এ সনটয় 
দ্রুত সনটি্কসশরযা েযাসরর সনটি্কশও ফিওয়যা 
িটয়টি িতিটরর পক্ষ ফেটর। প্রিঙ্গত, 
উতিরবটঙ্গ বষ্কযা এটিও, প্রচণ্ড গরি ও 
�যাটি অস্সস্তরর অবস্যা িসক্ষণবটঙ্গর। 
িসক্ষণবটঙ্গ বষ্কযা আিটত আরও রটয়রসিন 
িিয় িযাগটব। ততসিন এই পরসস্সত 
চিটব। 

সু্কিগুসিটত এই িুিূটত্ক এরযািটশর 
ভসত্ক প্রসক্রয়যা চিটি। এই প্রসক্রয়যা 
ফযিন চিটি, ফতিনই চিটব। গরটির 
িুটির আটগর সনটি্কসশরযা অনুযযায়ী উচ্চ 
িযাি্সির সশক্ষযা িিংিি সু্কিগুসিটর ৩০ 
েুটনর িটি্ এরযািটশর প্র্যারটির্যাি 
পরীক্ষযা ফশষ ররযা এবিং ৭ েুিযাইটয়র 
িটি্ এরযািটশর বযাসষ্কর পরীক্ষযার �ি 
প্ররযাটশর সনটি্কশ সিটয়সিি। এসিন গরটির 
িুটির ফিয়যাি ২৬ েুন পয্কন্ত বযািযায়, 
এরযািটশর প্র্যারটির্যাি পরীক্ষযা সনটয় 
নতুন সনটি্কসশরযা েযাসর রটরটি িিংিি। 
তযাটত বিযা িটয়টি, সু্কি ফিযািযার পর ১১ 
েুিযাইটয়র িটি্ প্র্যারটির্যাি পরীক্ষযা 
ফশষ ররটত িটব। ১৮ েুিযাইটয়র িটি্ 
এরযািটশর বযাসষ্কর পরীক্ষযার �ি প্ররযাশ 
ররটত িটব। ২৯ েুিযাইটয়র িটি্ িিংিটি 
নম্বর পযাঠযাটত িটব। 

রযাটে্র অিীনস্ সু্কিগুসির িটঙ্গই 
ফবিররযাসর সু্কিগুসিও গরটির িুটির 
পর চিসত িতিযাটি ফিযািযার রেযা সিি। 
অটনর সু্কিই েযাসনটয়টি, িতিটরর 
সনটি্কসশরযা ফিটন তযারযা ২৬ েুন পয্কন্ত 
সু্কটি অ�িযাইন ্যাি বন্ধ রযািটিও, 
িযারেিযারেীটির পিযাটশযানযার যযাটত ফরযানও 
ক্ষসত নযা িয়, সিটিবযাি যযাটত িিটয় ফশষ 
ররযা যযায়, তযার েন্ অনিযাইন ্ যাি চযািু 
রযািটব। সরিু সু্কি আবযার অ�িযাইটন 
্যাি ফনওয়যার সিদ্ধযান্ত সনটয়টি। ফযিন 
িযা িযাটি্কসনয়যার সু্কটির িসচব িুসপ্রয় ির 
বটিন, ‘ আিযাটির িঙ্গিবযার ফেটর সু্কি 
িুিটি। আইসিএিই রযাউসসিি ফযটিতু 
সরিু েযানযায়সন, তযাই অ�িযাইন ্ যািই 
চিটব।’  সবিিযা িযাই, িুশীিযা সবিিযা– িি 
এরযাসির সু্কি এসিন ফেটর িুটি ফগটি। 
এই সু্কিগুসিটতও অ�িযাইটনই ্যাি 
চিটব বটি েযানযা ফগটি। আবযার সডসপএি 
রুসব পযাটর্কর অি্ক্ষ েয়তী ফচৌিুসর 
েযাসনটয়টিন, ১৬ েুন সু্কি ফিযািযার 
রেযা সিি। সরন্তু এসিন ফেটরই তযঁারযা 
অনিযাইন ্যাি শুরু রটর সিটয়টিন। 
সডসপএি তযারযাতিযা সু্কটিও অনিযাইন 
্যাি চিটব। িযাউে পটয়ন্ সু্কটির পটক্ষ 
রৃষ্ণ িযািযাসন বটিন, িযাই সু্কি ২৭ েুন 
ফিযািযার রেযা। �টি ফরযানও িিি্যা ফনই। 
সরন্তু নযাি্কযাসর ফেটর �যাইভ পয্কন্ত সু্কি 
বুিবযার ফিযািযার রেযা সিি। ফিটক্ষটরে 
রী িটব তযা আে, িঙ্গিবযার সিদ্ধযান্ত 
ফনওয়যা িটব। রযািটিযািন সিশন সু্কটির 
অি্ক্ষ িুেয় সবশ্যাি বটিন, ১৫ েুন 
পয্কন্ত গরটির িুটি সিি। তযারপর সু্কি 
িুিটিও অ�িযাইন নয়, ২৬ েুন পয্কন্ত 
অনিযাইন ্যাি ফনওয়যা িটব। তযারই 
প্রস্তুসত ফনওয়যা িটছে।  

ববল পাে
l ১ পাতার পর
েবযাসব ভযাষটণ সশক্ষযািন্ত্রী ব্রযাত্ বিু 
বটিন, এই সবটি দুটেযা আটিযাচ্ সির। 
১)  রযাে্পযাটির েন্ আচযায্ক পিটি 
েযারটব সর নযা। আর ২)  আচযায্ক পটি 
িুি্িন্ত্রী বিটবন সরনযা। সবশ্নযাে রযারর 
ফতযা ভরযা সবিযানিভযাটতই বটি সিটিন 
রযাে্পযাি এই সবটি িই ররটবন নযা। 
ব্রযাত্ বিু প্রনে রটরন, সবশ্ভযারতীর 
আচযায্ক সর রযােননসতর ফিযার নন?  
প্রযাক্তন প্রিযানিন্ত্রী ফিযারযারসে ফিশযাই 
ফযিন বটিসিটিন ‘ আসি িম্পূণ্ক 
রযােননসতর ফিযার তযাই আসি আচযায্ক 
পটি বিটত চযাই নযা।’  বত্কিযান প্রিযানিন্ত্রী 
সর পযারটবন এ রেযা বিটত?  ব্রযাত্ 
বিু বটিন, এ পয্কন্ত ১৬টি �যাইি 
আচযায্ক সিটিটব রযাে্পযাটির রযাটি 
পযাঠিটয়সি। তযার এরেযাটতও িিিত 
িটয় িই রটরনসন সতসন। এটত রযাটে 
সবিম্ব িটছে। সশক্ষযাটক্ষটরে অযেযা িয়রযাসন 
বযািটি। এ েন্ই আিরযা এই িিংটশযািনী 
এটনসি। সবটরযািীরযা অসভটযযাগ রটরন 
িুি্িন্ত্রীটর আচযায্ক ররটি উচ্চসশক্ষযা 
পসরচযািনযায় রযােননসতর িস্তটক্ষপ 
িটব। এ প্রটনে ব্রযাত্ বটিন, ১২ বিটর 
সতনবযার সনব্কযাসচত িটয় িররযাটরর প্রিযান 
িটয়টিন িিতযা ব্যানযাসে্ক। আপনযারযাই 
এবযার ঠির ররুন েনটভযাটে সনব্কযাসচতটর 
আচযায্ক ররটবন নযা সর এরেন িটনযানীত 
ব্সক্তটর আচযায্ক ররটবন?  ১২ বিটর 
সতনেন রযাে্পযািটর ফপটয়সি। তযাঁটির 
রযারও ফক্ষটরে ফতযা এিন বিটত িয়সন। 
এই রযাে্পযাটির ফক্ষটরে বিটত িটছে 
ফরন?  এর পর ফভযােযাভুটিটত সবিটি 
পযাশ িটয় যযায়। সবটেসপর ৫৭ েন 
িিি্ উপসস্ত েযারটিও তযাটির ফভযাে 
পটিটি ৪০টি। িয় ১৭ েন ফভযাে 
ফিনসন, নযা িয় এরযা তৃণিূটির পটক্ষ 
ফভযাে সিটয়টিন। সবটরযািী িিটনতযা 
শুটভন্ু অসিরযারীর িযাসব রযারচুসপ 
িটয়টি। তটব ক্রি ফভযাটিিংটয়র 
অসভটযযাগ উসিটয় সিটয় তৃণিূটির িুি্ 
িটচতর সনি্কি ফ�যাষ বটিন, ‘আিযাটির 
১৮২ েন সবিযায়র উপসস্ত সিটিন। 
িরটিই ফভযাে সিটয়টিন।’

 

আজকাহলর প্রবতহবদন

আত্ীয়যাটর ফবসশ েযারযা ফরযােগযাটরর ফেযাপ 
সিটয় সভন রযাটে্ সনটয় যযাওয়যার ফচষ্টযার 
অসভটযযাটগ এর িসিিযাটর ফগ্রতিযার রটরটি 
সবিযাননগর রসিশনযাটরটের পুসিশ। িতৃ 

িযাগসররযা িযািিযার সনউ েযাউটনর প্রটিযািগি 
এিযারযার বযাসিন্যা। অসভটযযাগ, প্রস্তযাটব 
িযািযা নযা ফিওয়যায় িযাগসররযা ওই আত্ীয়যার 
ওপর চযাপ িসৃষ্ট ও নযানযাভযাটব ফিনস্যা 
ররসিি। পুসিশ িটূরে িবর, অসভযুক্ত 
ও অসভটযযাগরযারী িম্পটর্ক েযা। অসভযুক্ত 

িযাগসররযা পযাসরবযাসরর ফগযািিযাটির ফেটর 
বযাসি ফিটি সভন রযাটে্ সগটয়সিি। সরিু 
সিন পর স�টর আটি। এরপর িযাগসররযা 
সনটের েযাটরও বযাইটর সগটয় তযার িটতযা 
ফিযােযা েযারযা ফরযােগযাটরর ফিযাভ ফিিযায় 
বটি অসভটযযাগ।

পাচাহরর যচষ্া, যগ্রতিার মবেলা
সম্পবতির লে নম্বর

( নীহচ উহলেখ করা েহয়হছ)
ববড জমার যেষ তাবরখ সময় অববি

১ অনলাইন:  ২৮.০৬. ২০২২ ববহকল ৫:  ০০ো পে্ন্ত
২ যরহক ৭ অনলাইন:  ১৫. ০৭. ২০২২

ই–বনলাম 
ববক্রয় ববজ্ঞবতি

যেড অবিস:  লেে নং ৪, যসক্টর–১০, দ্ারকা, নয়া বদবলে–১১০০৭৫
সস্ত্র বডব�েন, সাক্ল অবিস, কলকাতা ওহয়স্ট সাক্ল, তৃতীয় তল, ৪, এন বস দতি সরবণ, কলকাতা–৭০০০০১, ই–যমল:  cs4479@pnb.co.in 

স্াবর সম্পবতিসমূে বববক্রর জন্ ববক্রয় ববজ্ঞবতি
ইএমবড এবং নবরপত্র (অনলাইন)  জমার যেষ তাবরখ ও সময়: 

বসবকউবরটি ইন্টাহরস্ট ( এনহিাস্হমন্ট)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৮( ৬)  –এর সংস্ানসমূে সে পঠনীয় বসবকউবরোইহজেন অ্াডি বরকনস্টাকেন অি বিনাবসিয়াল অ্াহসেস অ্াডি এনহিাস্হমন্ট অি বসবকউবরটি 
ইন্টাহরস্ট অ্াক্ট, ২০০২ অিীহন স্াবর পবরসম্পদসমূে বববক্রর জন্ ই–বনলাম ববক্রয় ববজ্ঞবতি।
এতদ্দযারযা েনিযািযারণ এবিং সবটশষ রটর িিংসলিষ্ট ঋণগ্রিীতযা( গণ)  ও েযাসিনিযার( গণ) –এর জ্ঞযাতযাটে্ক এই সবজ্ঞসতি েযাসর ররযা িটছে ফয,  েযাসিনযুক্ত ঋণিযাতযার রযাটি বন্ধর রযািযা/  িযাসিিটযযাগ্ সনটম্নযাক্ত সববরণযুক্ত এবিং 
 এই ব্যাঙ্ক/ েযাসিনযুক্ত ঋণিযাতযার অনুটিযাসিত আসিরযাসরর দ্যারযা গঠনিূির/  বযাস্তসবর/  প্রতীরী িিি ফনওয়যা সনম্নসিসিত স্যাবর িম্পসতিগুসি িিংসলিষ্ট ঋণগ্রিীতযা( গণ)  ও েযাসিনিযার( গণ) –এর ফেটর এই ব্যাঙ্ক/ েযাসিনযুক্ত 
ঋণিযাতযার পযাওনযা অে্কযাঙ্ক পুনরুদ্ধযাটরর েন্ নীটচ ফিিযা তযাসরটি ‘ যেখাহন আহছ যসখাহন’ , ‘ ো বকছ ুআহছ তা’  এবং ‘ যেমন আহছ যতমন�াহব’  সভসতিটত সবসক্র ররযা িটব। নীটচর ফেসবটি প্রসতটি িম্পসতির সনি্কযাসরত 
িিংরক্ষণ িূি্ ও বযায়নযা েিযা ( ইএিসড)  উটলিি ররযা িটয়টি।
এই সবসক্র  সনম্নস্যাক্ষররযারী দ্যারযা https://www.ibapi.in ওটয়ব ফপযাে্কযাটি ফিওয়যা ই–সনিযাটির প্ল্যাে�টি্ক  আটয়যাসেত িটব। সনটে অেবযা যেযাযেভযাটব িযাসয়ত্বপ্রযাতি অনুটিযাসিত এটেটন্র িযাি্টি সবড ররযার েন্ 
েনিযািযারটণর প্রসত আিন্ত্রণ েযানযাটনযা িটছে।

জাবমনেুক্ত পবরসম্পহদর তিবসল

ক্রম 
নং

ক)  ব্াহঞ্চর নাম
খ)  অ্াকাউহন্টর নাম

বধেক রাখা স্াবর সম্পবতিগুবলর বববরণ/  সত্াবিকারীগহণর নাম এবং দখহলর 
প্রকৃবত

ক)  দাবব ববজ্ঞবতির তাবরখ
খ)  বহকয়া অর্াঙ্ক
গ)  দখহলর তাবরখ 
( দখহলর প্রকৃবত) 

ক)  সংরক্ষণ মূল্
খ)  ইএমবড অর্াঙ্ক
গ)  ববড গুণক

ই–বনলাহমর 
তাবরখ ও সময়

১ পূব্তন ইউএনআই:  কলকাতা ব্াঞ্চ

যমসাস্ যেিাবল রাইস বমল প্রাাঃ বলাঃ

ক)  যমসাস্ যেিাবল রাইস বমল প্রাাঃ বলাঃ–এর স্ত্বযািীটন সনটম্নযাক্ত েসি, বযাসি ও 
�্যাক্টসর ফশড যযার সস্সত ও সববরণ: িযাগ নিং ৬০৭ ( ৪৭১) , ৬০৮ ( ৪৭২) , িসতয়যান নিং 
২৮৫ ( ২৪১) , ৫০২ ( ১২৪) , ৬২৪ ( ১২৪) , ২০৬ ( ১২৪) , ৬৩১ ( ১২৪) , এি আর 
িসতয়যান নিং ২০১৩, ফে এি নিং ৮, ফিৌেযা– রিযাটবসিয়যা, এিআরও– ফডযািরি, 
ফেিযা– িুসশ্কিযাবযাি, ফডযািরি, পসরিযাপ– ১৪০. ৪৮ ফডসিটিি। িম্পসতির ফচৌিসদি:  
উতির– রৃসষেসি;  িসক্ষণ– রৃসষেসি;  পূব্ক– েিসঙ্গ ফরযাড নযাটি পসরসচত পযারযা রযাস্তযা;  
পসচিি– রৃসষেসি।
খ.  লে্ান্ট অ্াডি যমবেনাবর।
[ প্রতীকী দখলািীন] 

ক)  ১১. ০৪. ২০১১
খ)  ₹৩,৮৫,১৯,৭৪০. ১৬
সবজ্ঞসতি অনুযযায়ী, তৎিি 
পরবততী িুি ও চযাে্ক
গ)  ২২. ০৭. ২০১১

ক)  ₹৩১৩. ৩৯  লক্ষ

খ)  ₹৩১. ৩৪ লক্ষ

গ)  ₹০. ১০ লক্ষ

২৯. ০৬. ২০২২
সকাল ১১:  ৩০ো যরহক 

দুপুর ৩:  ৩০ো 
( ১০ বমবনহের 
সম্প্রসারহণ) 

[ বডবলং আবিকাবরহকর 
সহঙ্গ যোগাহোহগর নম্বর:  

৯৯০৩৬৭৬৬৫০] 

২ পূব্তন ইউএনআই:  কলকাতা ব্াঞ্চ

যমসাস্ এনটিএ ইমহপক্স প্রাাঃ বলাঃ

‘ রযািরৃষ্ণ অ্যাপযাে্কটিন্’  নযাির সে+ ৪ তিসবসশষ্ট সবস্ডিংটয়র সদ্তীয় তটি ( পসচিি 
সির অসভিুিী)  িযািযান্ রিটবসশ ৬২৯ বগ্ক�ুে িুপযার সবল্ট আপ এসরয়যা বযা 
িযািযান্ রিটবসশ ৪৪০ বগ্ক�ুে রযাটপ্কে এসরয়যাযুক্ত আবযাসির ্্যাে নিং এ–৩ এর 
িিবন্ধর যযার সস্সত ও সববরণ: ফপ্রসিটিি নিং ৮৪/ ২/ সব, আর এন ফেটগযার ফরযাড 
( ইস্ট ফস্টশন ফরযাড) , ফপযাঃঅঃ– আগরপযািযা, েযানযা– িিিি, উতির ২৪ পরগনযা, 
রিরযাতযা–৭০০১০৯ ( আর এি িযাগ নিং ৭৩৬ ও ৭৩৭, এি আর িযাগ নিং ৭৩৬, 
৭৩৬/ ১৬২২, িসতয়যান নিং ৫১, এি আর িসতয়যান নিং ৯০১, ফিৌেযা– তযারযাপুকুসরয়যা, 
ফে এি নিং ১২, আর এি নিং ২৭, ফতৌসে নিং ১৭৮, ওয়যাড্ক নিং ২৫) , এসডএিআর– 
ব্যারযাপুর, উতির ২৪ পরগনযায় ফরসেস্টযাড্ক ১০. ০৩. ২০১১ তযাসরটির সবক্রয় িসিি নিং 
I –০২৪৩৫ অনুযযায়ী সম্পবতির সত্াবিকারী আনন্দ র্মার বেরাওয়াত।
[ প্রতীকী দখলািীন] 

ক)  ১৩. ০৫. ২০২১
খ)  ₹৪,৭৭,৪০,৮৯৮. ০৬
সবজ্ঞসতি অনুযযায়ী, তৎিি 
পরবততী িুি ও চযাে্ক
গ)  ২৫. ০৪. ২০২২

ক)  ₹১৮. ৬৯  লক্ষ

খ)  ₹১. ৮৭ লক্ষ

গ)  ₹০. ১০ লক্ষ

১৬. ০৭. ২০২২
সকাল ১১:  ৩০ো যরহক 

দুপুর ৩:  ৩০ো 
( ১০ বমবনহের 
সম্প্রসারহণ) 

[ বডবলং আবিকাবরহকর 
সহঙ্গ যোগাহোহগর নম্বর:  

৯৯০৩৬৭৬৬৫০] 

৩ পূব্তন ইউএনআই:  কলকাতা ব্াঞ্চ

যমসাস্ এনটিএ ইমহপক্স প্রাাঃ বলাঃ

‘ রযািরৃষ্ণ অ্যাপযাে্কটিন্’  নযাির সে+ ৪ তিসবসশষ্ট সবস্ডিংটয়র সদ্তীয় তটি ( উতির–
পসচিি সির অসভিুিী)  িযািযান্ রিটবসশ ৭৭৮ বগ্ক�ুে িুপযার সবল্ট আপ এসরয়যা বযা 
িযািযান্ রিটবসশ ৫২০ বগ্ক�ুে রযাটপ্কে এসরয়যাযুক্ত আবযাসির ্্যাে নিং এ–৫ এর 
িিবন্ধর যযার সস্সত ও সববরণ: ফিযাস্ডিং নিং ৮৪/ ২/ এ, আর এন ফেটগযার ফরযাড 
( ইস্ট ফস্টশন ফরযাড) , ফপযাঃঅঃ– আগরপযািযা, েযানযা– িিিি, উতির ২৪ পরগনযা, 
রিরযাতযা–৭০০১০৯ ( আর এি িযাগ নিং ৭৩৬ ও ৭৩৭, এি আর িযাগ নিং ৭৩৬, 
৭৩৬/ ১৬২২, িসতয়যান নিং ৫১, এি আর িসতয়যান নিং ৯০১, ফিৌেযা– তযারযাপুকুসরয়যা, 
ফে এি নিং ১২, আর এি নিং ২৭, ফতৌসে নিং ১৭৮, ওয়যাড্ক নিং ২৫) , এসডএিআর– 
ব্যারযাপুর, উতির ২৪ পরগনযায় ফরসেস্টযাড্ক ১০. ০৩. ২০১১ তযাসরটির সবক্রয় িসিি নিং 
I –০২৪৩৭ অনুযযায়ী িম্পসতির সত্াবিকারী আনন্দ র্মার বেরাওয়াত।
[ প্রতীকী দখলািীন] 

ক)  ১৩. ০৫. ২০২১
খ)  ₹৪,৭৭,৪০,৮৯৮. ০৬
সবজ্ঞসতি অনুযযায়ী, তৎিি 
পরবততী িুি ও চযাে্ক
গ)  ২৫. ০৪. ২০২২

ক)  ₹২৩. ১২  লক্ষ

খ)  ₹২. ৩১ লক্ষ

গ)  ₹০. ১০ লক্ষ

১৬. ০৭. ২০২২
সকাল ১১:  ৩০ো যরহক 

দুপুর ৩:  ৩০ো 
( ১০ বমবনহের 
সম্প্রসারহণ) 

[ বডবলং আবিকাবরহকর 
সহঙ্গ যোগাহোহগর নম্বর:  

৯৯০৩৬৭৬৬৫০] 

৪ পূব্তন ইউএনআই:  কলকাতা ব্াঞ্চ

যমসাস্ এনটিএ ইমহপক্স প্রাাঃ বলাঃ

‘ িতিিযা’  নযাির সে+ ৩ তিসবসশষ্ট অ্যাপযাে্কটিটন্র প্রেি তটি ( িসক্ষণ পযাটশ্্ক)  
িযািযান্ রিটবসশ ৭০০ বগ্ক�ুে িুপযার সবল্ট আপ এসরয়যা বযা িযািযান্ রিটবসশ 
৫৮৫ বগ্ক�ুে রযাটপ্কে এসরয়যাযুক্ত এরটি আবযাসির ্্যাটের িিবন্ধর যযার সস্সত ও 
সববরণ: ফপ্রসিটিি নিং ২৫/ ৬১, সপ্রসি ফগযািযাি িিম্মি শযাি ফরযাড, েযানযা– যযািবপুর, 
রিরযাতযা–৭০০০৯৫ ( সি এি িযাগ নিং ৪০৪/ ৯২১, িসতয়যান নিং ১৩৯, ফতৌসে নিং 
৫৬, ফে এি নিং ৩৯, ফিৌেযা– আররপুর) , এআরএ–I ,  রিরযাতযায় ফরসেস্টযাড্ক 
১৪. ১০. ২০১১ তযাসরটির সবক্রয় িসিি নিং I –০৯০০৩ অনুযযায়ী িম্পসতির 
সত্াবিকারী আনন্দ র্মার বেরাওয়াত ও তনুজা বেরাওয়াত।
[ প্রতীকী দখলািীন] 

ক)  ১৩. ০৫. ২০২১
খ)  ₹৪,৭৭,৪০,৮৯৮. ০৬
সবজ্ঞসতি অনুযযায়ী, তৎিি 
পরবততী িুি ও চযাে্ক
গ)  ২৫. ০৪. ২০২২

ক)  ₹৪১. ৬২  লক্ষ

খ)  ₹৪. ১৬ লক্ষ

গ)  ₹০. ১০ লক্ষ

১৬. ০৭. ২০২২
সকাল ১১:  ৩০ো যরহক 

দুপুর ৩:  ৩০ো 
( ১০ বমবনহের 
সম্প্রসারহণ) 

[ বডবলং আবিকাবরহকর 
সহঙ্গ যোগাহোহগর নম্বর:  

৯৯০৩৬৭৬৬৫০] 

৫ পূব্তন ইউএনআই:  কলকাতা ব্াঞ্চ

যমসাস্ এনটিএ ইমহপক্স প্রাাঃ বলাঃ

‘গল্ � ফরসিটডসসি’  নযাির সে+ ৪ তিসবসশষ্ট অ্যাপযাে্কটিটন্র চতুে্ক তটি িযািযান্ 
রিটবসশ ১৪২০ বগ্ক�ুে িুপযার সবল্ট আপ এসরয়যা বযা িযািযান্ রিটবসশ ১০৮৬ বগ্ক�ুে 
রযাটপ্কে এসরয়যাযুক্ত আবযাসির ্্যাে নিং ৩আই এবিং রভযাড্ক রযার পযাসর্কিং ফস্পি নিং 
১৫ এর িিবন্ধর যযার সস্সত ও সববরণ: ফপ্রসিটিি নিং ৭৪/ ১এ, উিয়শঙ্কর িরসণ 
( পূব্কতন গল্ � ্যাব ফরযাড) , েযানযা– যযািবপুর, রিরযাতযা–৭০০০৩৩, এআরএ–I ,  
রিরযাতযায় ফরসেস্টযাড্ক ১৫. ১২. ২০০৯ তযাসরটির সবক্রয় িসিি নিং I –১৩৫৬২/ ০৯ 
অনুযযায়ী িম্পসতির সত্াবিকারী আনন্দ র্মার বেরাওয়াত ও তনুজা বেরাওয়াত।
[ প্রতীকী দখলািীন] 

ক)  ১৩. ০৫. ২০২১
খ)  ₹৪,৭৭,৪০,৮৯৮. ০৬
সবজ্ঞসতি অনুযযায়ী, তৎিি 
পরবততী িুি ও চযাে্ক
গ)  ২৫. ০৪. ২০২২

ক)  ₹১২৮. ৩০  লক্ষ

খ)  ₹১২. ৮৩ লক্ষ

গ)  ₹০. ১০ লক্ষ

১৬. ০৭. ২০২২
সকাল ১১:  ৩০ো যরহক 

দুপুর ৩:  ৩০ো 
( ১০ বমবনহের 
সম্প্রসারহণ) 

[ বডবলং আবিকাবরহকর 
সহঙ্গ যোগাহোহগর নম্বর:  

৯৯০৩৬৭৬৬৫০] 
৬ পূব্তন ইউএনআই:  কলকাতা ব্াঞ্চ

যমসাস্ এনটিএ ইমহপক্স প্রাাঃ বলাঃ

‘ ফপ্রিি্যান অ্যাপযাে্কটিন্’  নযাির সে+ ৬ তিসবসশষ্ট অ্যাপযাে্কটিটন্র ষষ্ঠ তটি 
িযািযান্ রিটবসশ ১০৬৬ বগ্ক�ুে িুপযার সবল্ট আপ এসরয়যা বযা িযািযান্ রিটবসশ 
৮৩৮ বগ্ক�ুে রযাটপ্কে এসরয়যাযুক্ত আবযাসির ্্যাে নিং ৫সড এর িিবন্ধর যযার সস্সত 
ও সববরণ: ফপ্রসিটিি নিং ১১১, ফনতযাসে িুভযাষ চন্দ্র ফবযাি ফরযাড, েযানযা– সরটেন্ 
পযার্ক, রিরযাতযা–৭০০০৪০, ওয়যাড্ক নিং ৯৭, এসডএিআর– আসিপুটর ফরসেস্টযাড্ক 
১৫. ০৯. ২০১৬ তযাসরটির িযান িসিি নিং I–৬২৪১/ ১৬ ( ১৬০৫০৬২৪১)  অনুযযায়ী 
সম্পবতির সত্াবিকারী আনন্দ র্মার বেরাওয়াত।
[ প্রতীকী দখলািীন] 

ক)  ১৩. ০৫. ২০২১
খ)  ₹৪,৭৭,৪০,৮৯৮. ০৬
সবজ্ঞসতি অনুযযায়ী, তৎিি 
পরবততী িুি ও চযাে্ক
গ)  ২৫. ০৪. ২০২২

ক)  ₹৬২. ১৬  লক্ষ

খ)  ₹৬. ২১ লক্ষ

গ)  ₹০. ১০ লক্ষ

১৬. ০৭. ২০২২
সকাল ১১:  ৩০ো যরহক 

দুপুর ৩:  ৩০ো 
( ১০ বমবনহের 
সম্প্রসারহণ) 

[ বডবলং আবিকাবরহকর 
সহঙ্গ যোগাহোহগর নম্বর:  

৯৯০৩৬৭৬৬৫০] 
৭ পূব্তন ইউববআই:  জগাছা ব্াঞ্চ

অ্াকাউহন্টর নাম:  সঞ্জয় র্মার রায়
যপ্রাপ্রাইের:  সঞ্জয় র্মার রায়

জাবমনদার:  শ্রীমতী গুলরেন যদবী

সনটম্নযাক্ত আবযাসির েসি ও বযাসির িিবন্ধর যযার সস্সত ও সববরণ:  ফিৌেযা– 
েযানযািযাকুয়যা, ফে এি নিং ৪০, আর এি িসতয়যান নিং ৫৬৮, এি আর িসতয়যান 
নিং ৩৬৭/ ১, আর এি িযাগ নিং ১৮১, এি আর িযাগ নিং ১৮৩, ফতৌসে নিং ৭৩৬, 
িযাওিযা পুরসনগটির ৪৫ নিং ওয়যাড্ক, চযাঁিিযাসর ফরযাড ( ফর–৭ বযাি েযাসি্কনযাটির রযাটি) , 
ফপযাঃঅঃ– িযাটনশ ফশি ফিন, েযানযা– িযাঁররযাইি, ফেিযা– িযাওিযা, ফিযাে েসি– ৪ 
রযাঠযা ( ১৯৮৯ িযাটির িসিি নিং I –৩৮৯৭ অনুযযায়ী প্লে নিং সড/ ৪ িিংবসিত ১ রযাঠযা 
৮ িেযার এবিং ১৯৯১ িযাটির িসিি নিং I –৬০৯৪ অনুযযায়ী প্লে নিং সড/ ৪ িিংবসিত 
২ রযাঠযা ৮ িঠযার িযাটপর েসি) , িসিিগুসি এসডএিআর– রযাসনিযাটি, িযাওিযা–ফত 
ফরসেস্টযাড্ক, িম্পসতির সত্াবিকাবরনী বমহসস গুলরেন যদবী, সামী– েবর সদ্ার।
[ প্রতীকী দখলািীন] 

ক)  ০৪. ১২. ২০২১
খ)  ₹১৫,৩৫,৮২২. ১৮
+  এনসপএ িওয়যার তযাসরি 
ফেটর িুি ও অন্যান্ িরচ 
ও চযাে্ক
গ)  ২৮. ০৪. ২০২২

ক)  ₹৩৬. ৪৩  লক্ষ

খ)  ₹৩. ৬৫ লক্ষ

গ)  ₹০. ১০ লক্ষ

১৬. ০৭. ২০২২
সকাল ১১:  ৩০ো যরহক 

দুপুর ৩:  ৩০ো 
( ১০ বমবনহের 
সম্প্রসারহণ) 

[ বডবলং আবিকাবরহকর 
সহঙ্গ যোগাহোহগর নম্বর:  

৯৮৩০৫২২৭৭৭] 

–:  ই–বনলাম বববক্রর েত্ ও বনয়মাববল : –
এই ববক্রয় বসবকউবরটি ইন্টাহরস্ট ( এনহিাস্হমন্ট)  রুলস, ২০০২–যত বনি্াবরত েত্ ও বনয়মাববলর পাোপাবে বনম্নবলবখত েত্সাহপহক্ষ আহয়াবজত েহব: 
১.   এই সনিযাি ‘ অনিযাইন ই–সনিযাি’  পদ্ধসতটত https://www.mstcecommerce.com  ফপযাে্কযাটির িযাি্টি আটয়যাসেত িটব।
২.  আগ্রিী সবডযারগণ/ ফক্রতযাটির অনুটরযাি ররযা িটছে যযাটত তযাঁরযা সনটেটির ফিযাবযাইি নম্বর এবিং ই–ফিি আইসড ব্বিযার রটর https://www.mstcauction.com  ফপযাে্কযাটি ফরসেস্টযার রটরন। 

পযাশযাপযাসশ, িররযাসর ফরওয়যাইসি নসেগুসি আপটিযাটডর েন্ও তযাঁটির অনুটরযাি ররযা িটছে। ই–সনিযাি িযাসভ্কি ফপ্রযাভযাইডযার দ্যারযা এই ফরওয়যাইসি নসেগুসি যযাচযাইটয়র পর ( দুটি রযাটের সিন িযাগটত 
পযাটর)  আগ্রিী সবডযাররযা/ ফক্রতযারযা ই–সনিযাটির সনি্কযাসরত তযাসরটির আটগ ২৮. ০৬. ২০২২ ( ক্রম নং ১ এর যক্ষহত্র)  এবং ১৫. ০৭. ২০২২ ( ক্রম নং ২ যরহক ক্রম নং ৭ এর যক্ষহত্র)  তযাসরটির িটি্ 
তযাঁর/ তযাঁটির ফ্যাবযাি ইএিসড ওয়যাটিটের িযাি্টি অনিযাইন পদ্ধসতটত ইএিসড অে্কযাঙ্ক স্যানযান্তর রটর ফিটবন। এই ফরসেটস্টশন, ফরওয়যাইসি নসেিিূি যযাচযাই এবিং ওয়যাটিটে ইএিসড স্যানযান্তটরর 
রযােগুসি সনিযাটির আটগ যটেষ্ট িিয় েযারটত রটর রযািটতই িটব।

৩.   ওপটর উটলিি ররযা বযায়নযা েিযা ( ইএিসড)  সবডযাটরর ফ্যাবযাি ইএিসড ওয়যাটিটে অনিযাইটনর িযাি্টি ৩টি উপযাটয় আিযায় ফিওয়যা যযাটব অে্কযাৎ, এনইএ�টি/  নগি/  ট্যাসি�যার ( https://www.
mstcecommerce.com ফেটর চযািযান ফেনযাটরে রটর ফনওয়যার পর) । এনইএ�টি ট্যাসি�যার ফয ফরযানও বযাসণসে্র ব্যাঙ্ক ব্রযাঞ্চ ফেটর ররযা ফযটত পযাটর। ফচর–এর িটতযা অন্ ফরযানও উপযাটয় এই 
ইএিসড েিযা ফিওয়যা যযাটব নযা। অনিযাইটন ইএিসড েিযা ফিনসন এিন সবডযারটির এই ই–সনিযাটি অিংশ সনটত ফিওয়যা িটব নযা। বযায়নযা েিযার ওপর ফরযানও িুি ফিওয়যা িটব নযা।

৪.   ই–সনিযাটির প্ল্যাে�ি্ক ( https://www.mstcecommerce.com)  ফিটব ই–সনিযাি িযাসভ্কি ফপ্রযাভযাইডযার যমসাস্ এমএসটিবস বলবমহেড, ফরসেস্টযাড্ক অস�ি:  ২২৫–সি, এ ফে সি ফবযাি ফরযাড, 
রিরযাতযা–৭০০০২০ ( যোগাহোহগর নম্বর এবং যোল বরি নম্বরসমূে:  ০৭৯–৪১০৭ ২৪১২/ ৪১১/ ৪১৩ অরবা ১৮০০–১০৩–৫৩৪২) । ই–সনিযাি িযাসভ্কি ফপ্রযাভযাইডযাটরর https://www.
mstcecommerce.com ওটয়বিযাইটের িযাি্টি আগ্রিী সবডযারগণ/ ফক্রতযাগণ ই–সনিযাি প্রসক্রয়যায় অিংশ সনটত পযারটবন। ই–সনিযাটির প্রসশক্ষণ/ প্রিশ্কন এই ফপযাে্কযাটিই এই িযাসভ্কি ফপ্রযাভযাইডযার 
ফিটব।

৫.   সবসক্রর িযািযারণ শত্ক ও সনয়িযাবসি িিংবসিত সবক্রয় সবজ্ঞসতি সনম্নসিসিত ওটয়বিযাইে/ ওটয়ব ফপে ফপযাে্কযাটি ফিওয়যা আটি:  ( ১)  https://www.ibapi.in ;  ( ২)  https://www.mstcecommerce.
com;  ( ৩)  www.pnbindia.in 

৬.   ই–সনিযাটি অিংশ সনটত আগ্রিীরযা ফিি ফনযাটিটির রসপ, ই–সনিযাটির শত্ক ও সনয়িযাবসি, এই ই–সনিযাটির অপযাটরশনযাি পযাটে্কর ফিল্প ি্যানুয়যাি ইত্যাসি নসেগুসি ই–B ক্রয়– আইসবএসপআই ফপযাে্কযাি 
( https://www.ibapi.in )  ফেটর সবনযািূটি্ ডযাউনটিযাড রটর সনটত পযাটরন।

৭.   আগ্রিী সবডযারগণ/ ফক্রতযাটির অনুটরযাি ররযা িটছে যযাটত তযাঁরযা সনটেটির ফিযাবযাইি নম্বর এবিং ই–ফিি আইসড ব্বিযার রটর https://www.mstcauction.com  ফপযাে্কযাটি ফরসেস্টযার রটরন। 
পযাশযাপযাসশ, িররযাসর ফরওয়যাইসি নসেগুসি আপটিযাটডর েন্ও তযাঁটির অনুটরযাি ররযা িটছে। ই–সনিযাি িযাসভ্কি ফপ্রযাভযাইডযার দ্যারযা এই ফরওয়যাইসি নসেগুসি যযাচযাইটয়র পর ( দুটি রযাটের সিন িযাগটত 
পযাটর)  আগ্রিী সবডযাররযা/ ফক্রতযারযা ই–সনিযাটির সনি্কযাসরত তযাসরটির আটগ তযাঁর/ তযাঁটির ফ্যাবযাি ইএিসড ওয়যাটিটের িযাি্টি অনিযাইন পদ্ধসতটত ইএিসড অে্কযাঙ্ক স্যানযান্তর রটর ফিটবন। ফরবিিযারে 
সনটের ওয়যাটিটে যটেষ্ট ইএিসড েযারটি তটবই আগ্রিী সবডযার ই–সনিযাটির তযাসরটি সবড ররটত পযারটবন।

৮.   সবসডিংটয়র িিয় সবডযাটরর ফ্যাবযাি ওয়যাটিটে যটেষ্ট ব্যািযাসি ( ইএিসড অে্কযাটঙ্কর িিযান বযা ফবসশ)  েযারটতই িটব।
৯.   ই–সনিযাটির িিয় সবডযাররযা আপিিূির সবসডিংটয় িব্কটশষ সবড অে্কযাঙ্ক অটপক্ষযা ফবসশ িূটি্র সবড সিটত অনুিসত পযাটবন এবিং িব্কটশষ িব্কযাসির সবডযাটরর ফপশ ররযা িটরর ওপর রিপটক্ষ 

₹ ১০,০০০/ – অে্কিূটি্র উচ্চতর সবড ফপশ ররটত িটব। পরবততী উচ্চতর সবড িযাসিটির েন্ িশ সিসনে িিয় বরযাদি িটব এবিং িব্কযাসির সবড েিযা পিযার পরবততী িশ সিসনটের িটি্ আর ফরযানও 
উচ্চতর সবড েিযা নযা পিটি ই–সনিযাি বন্ধ িটয় যযাটব।

১০.  এই সবক্রয় সবজ্ঞসতি, ই–সনিযাটির শত্ক ও সনয়িযাবসি, ই–সনিযাটির অপযাটরশনযাি পযাে্ক ভযাি রটর পটি ফনওয়যার িযাসয়ত্ব আগ্রিী সবডযার( গণ) –এর এবিং তযাঁটির এগুসি রটঠযারভযাটব ফিটন চিটত বিযা 
িটছে। ( ১)  ই–সনিযাি চিযারযািীন ফরযানও িিযায়তযার িররযার িটি সরিংবযা ফরযানও িিি্যায় পিটি আিযাটির ই–সনিযাি িযাসভ্কি ফপ্রযাভযাইডযাটরর অনুটিযাসিত প্রসতসনসির িটঙ্গ ফযযাগযাটযযাগ ররযা ফযটত 
পযাটর, যযার সবশি তে্যাবসি ই–সনিযাি ফপযাে্কযাি https://www.mstcecommerce.com–এ ফিওয়যা আটি।

১১.  অনুটিযাসিত আসিরযাসরর দ্যারযা ই–সনিযাি চূিযান্ত িওয়যার পর ফরবিিযারে ি�ি সবডযারটর উপসরসিসিত আিযাটির ই–সনিযাি িযাসভ্কি ফপ্রযাভযাইডযার দ্যারযা এিএিএি/ ই–ফিটির িযাি্টি েযাসনটয় ফিওয়যা 
িটব ( িযাসভ্কি ফপ্রযাভযাইডযাটরর রযাটি িিংসলিষ্ট সবডযাটরর তরট� ফিওয়যা ফরসেস্টযাড্ক ফিযাবযাইি নম্বর/ ই–ফিি ঠিরযানযায়) ।

১২.   সনি্কযাসরত িিংরক্ষণ িূটি্র রটি েযাসিনযুক্ত পসরিম্পি সবসক্র ররযা িটব নযা।
১৩.  ি�ি সবডযারটর ইসতিটি্ েিযারৃত ইএিসড অে্কযাঙ্ক িিন্বয় রটর সবড অে্কযাটঙ্কর ২৫%  ( পঁসচশ শতযািংশ)  এরই সিটন অেবযা পরবততী রযাটের সিটনর িটি্ এবিং বযাসর অে্কযাঙ্ক সনিযাটির তযাসরি ফেটর 

১৫ সিটনর িটি্ ‘ The Authorised Officer, Punjab National Bank, A/c (অ্াকাউহন্টর নাম)’  – এর অনুকূহল ‘ কলকাতা’ –ফত প্রটিয়িটত ফরযানও ত�সিিভুক্ত বযাসণসে্র ব্যাঙ্ক ফেটর 
রযােযা ব্যাঙ্কযারি ফচর/  সডিযান্ড ড্যাফ্ েরূটপ েিযা সিটত িটব। ওপটর সনি্কযাসরত ফিয়যাটির িটি্ এই অে্কযাঙ্ক েিযা সিটত ব্ে্ক িটি, ি�ি সবডযার দ্যারযা েিযারৃত যযাবতীয় অে্কযাঙ্ক এই ব্যাঙ্ক বযাটেয়যাতি ররটব 
এবিং এই িম্পসতি পুনরযায় সনিযাি/ সবসক্র ররযার অসিরযার অনুটিযাসিত আসিরযাসরটরর েযারটব এবিং এিন ফক্ষটরে ফিিযাপরযারী ফক্রতযা ওই িম্পসতি সরিংবযা িম্পসতির সবক্রয়িূটি্র ওপর ফরযানও িযাসব 
েযানযাটত পযারটবন নযা।

১৪.  ি�ি সবডযার দ্যারযা এই ব্যাঙ্কটর প্রটিয় সবক্রয়িূি্ ইনরযাি ে্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১–এর ১৯৪–১এ িযারযািীটন টিসডএি িযাটপক্ষ িটব এবিং সবড অে্কযাটঙ্কর বযাসর ৭৫%  বযা পুটরযা েিযারযাসশ আিযায় ফিওয়যার 
িিয় ি�ি ফক্রতযাটর টিসডএি বযাবি অে্কযাঙ্ক েিযা সিটত িটব।

১৫.  অনুটিযাসিত আসিরযাসরর িব্কযাসির সবড এবিং/ বযা ফয ফরযানও সবড গ্রিটণ বযাি্ নন এবিং ফরযানও রযারণ নযা ফিসিটয় ফয ফরযানও বযা িিস্ত সবড বযাসতি ররযা, এিনসর এই সবসক্রর শত্কযাবসি বিিযাটনযা, 
িিংটশযািন, বযাসতি ররযার অসিরযার িম্পূণ্কত বিযাি রযাটিন।

১৬.  ফরযানও সবতর্ক বযা িযািিযা বযা উপযুক্ত আিযািত/  ট্যাইবুনযাি ইত্যাসির তরট� েযাসররৃত প্রসতকূি আটিটশর িটতযা ফক্ষরেগুসিটত বযা অন্ ফরযানও রযারটণ যসি এই ব্যাঙ্ক ফরযানও অে্কযাঙ্ক ফ�রটতর সিদ্ধযান্ত 
ফনয়, ফিটক্ষটরে ব্যাটঙ্কর সেম্মযায় ওই অে্কযাঙ্ক ফয ফিয়যাটি রসক্ষত সিি, তযার েন্ ফরযানও িুি প্রিযান ররযা িটব নযা। এটক্ষটরে অনুটিযাসিত আসিরযাসরটরর ফনওয়যা সিদ্ধযান্তই চূিযান্ত বটি সবটবসচত িটব।

১৭.   পুটরযা অে্কযাঙ্ক বুটে পযাওয়যার পর উক্ত অ্যাটক্টর িিংস্যান অনুযযায়ী ি�ি সবডযাটরর অনুকূটি সবক্রয় শিংিযাপরে ইিু্ ররযা িটব।
১৮.  ‘ যেখাহন যেমন আহছ’ , ‘ যেখাহন ো আহছ’ , ‘ যেখাহন ো বকছ ুযেমনটি আহছ’ সভসতিটত িম্পসতি সবসক্র িটব।
১৯.  ওপটরর ত�সিটি বসণ্কত িম্পসতির সববরণ অনুটিযাসিত আসিরযাসরর/  এই ব্যাটঙ্কর িব্কটশষ জ্ঞযান ও তে্যানুিযাটরর সভসতিটত উসলিসিত। ফ�যাষণযাপটরে ফরযানও ভুি, অনুটলিি বযা ত্রুটির েন্ অনুটিযাসিত 

আসিরযাসরর/  এই ব্যাঙ্ক েবযাবসিসি ররটত িযায়বদ্ধ েযারটব নযা।
২০.  সনটেটির সবড েিযা ফিওয়যার আটগ সনিযাটি ফতযািযা পসরিম্পি ও তযার ফস্পসিস�টরশন িসতটয় ফিটি সনঃিটন্ি িটয় ফনওয়যার িযাসয়ত্ব সবডযারটির ওপরই বত্কযাটব। প্রিতি তে্যাবসি অনুযযায়ী িম্পসতি 

পসরিশ্কটনর েন্ সবডযাররযা সডসিিং অস�সশয়যাটির িটঙ্গ ফযযাগযাটযযাগ ররটত পযাটরন।
২১.  ি�ি ফক্রতযাটর ভযারত িররযার বযা পসচিিবঙ্গ িররযার বযা অন্ ফরযানও আইনযানুগ রতৃ্কপটক্ষর আইন ফিযাতযাটবর স্ট্যাম্প সডউটি, ফরসেটস্টশন স� ইত্যাসির িটতযা রনটভয়যাসি চযাে্ক/স� বিন ররটত িটব।
২২.  িররযার বযা অন্ ফরযানও পটক্ষর রযাটি সনিযাি িটত চিযা িম্পসতির ওপর ব্যাঙ্ক অবগত নয় এিন ফয ফরযানও প্ররযাটরর চযাে্ক, সিটয়ন, িযায় বযা অন্ ফরযানও বটরয়যার েন্ অনুটিযাসিত আসিরযাসরর বযা 

এই ব্যাঙ্ক িযায়ী েযারটব নযা। িম্পসতি িিংক্রযান্ত সবসিবদ্ধ িযায়, বটরয়যা িম্পসতি রর, বটরয়যা সবদু্ৎ সবি ইত্যাসি িম্পটর্ক স্যািীনভযাটব সনেস্ অনুিন্ধযান রটর ফেটন ফনওয়যার েন্ আগ্রিী িরিযাতযাটির 
প্রসত পরযািশ্ক ফিওয়যা িটছে।

২৩.  যেযাযে ইন্যারটনে িিংটযযাগ, পযাওয়যার ব্যার আপ ইত্যাসির িটতযা ব্যাপযারগুসি সবডযারটির সনটেটিরই সনসচিত রটর সনটত িটব। ইন্যারটনে ফ�সিওর, পযাওয়যার ফ�সিওর বযা ফেরসনর্যাি ফরযানও রযারণ 
বযা ই–সনিযািটর প্রভযাসবত ররটত পযাটর এিন ফরযানও রযারণ/ পসরসস্সতর েন্ এই ব্যাঙ্ক িযায়ী েযারটব নযা।

২৪.  প্রসতসনসি সনটয়যাগ ররযা এবিং সনটেটির তরট� সনিযাটি অিংশ ফনওয়যার অসিরযার এই ব্যাটঙ্কর েযারটব। সবসক্রর সবশি শত্ক ও সনয়িযাবসির েন্ এই ওটয়বিযাইেগুসি ফিিুন:  https://www.ibapi.in, 
https://www.mstcecommerce.com, www.pnbindia.in ।

সারিাহয়বস অ্াক্ট, ২০২২ এর অিীহন বববিবদ্ধ ববক্রয় ববজ্ঞবতি
স্ান:  কলকাতা  অনুহমাবদত আবিকাবরক
তাবরখ:  ১৪. ০৬. ২০২২  পাঞ্জাব ন্ােনাল ব্াঙ্ক                      , জাবমনেুক্ত ঋণদাতা       
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