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July 02, 2022 

 

The Secretary, Listing Department               The Manager, Listing Department 
B S E Limited,                             National Stock Exchange of India Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers,                   Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1 
Dalal Street, Mumbai 400001                            G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) 
Maharastra, India                   Mumbai – 400051, Maharastra, India 
Scrip Code: 504966                   Scrip Code: TINPLATE 
 

 

Dear Madam/Sir, 

 
Re : Notice published in newspaper under  
        Investor Education and Protection Fund Rules  
 
Please find enclosed the clippings of newspaper notice issued by the Company pursuant to 
the provisions of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection 
Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the 
Ministry of Corporate Affairs and subsequent amendments.  
 
This information is being submitted pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations 

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. 

 
This is for your information and records. 

 

 

Yours faithfully, 
THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED 
 

 
 
  
 
 

(KAUSHIK SEAL) 
COMPANY SECRETARY 

 

 

Encl. 
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দেশ ৼ
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৭

 নি টিিপ্লেট ককাম্ানি অফ ইনডিয়া নলনিপ্টড
রেজিস্টার্ড অজিস:  ৪, ব্টাঙ্কশটাল জ্রিট, কলকটাতটা–৭০০০০১

রিটান:  ( ০৩৩)  ২২৪৩ ৫৪০১;  ি্টাক্স:  ( ০৩৩)  ২২৩০ ৪১৭০
ই–রেল:  company.secretariat@tatatinplate.com

ওয়েবসটাইট:  www.tatatinplate.com 
CIN :  L28112WB1920PLC003606  

কিাটিস
( ককাম্ানির ইকুইটি কশয়ারধারকপ্ির অবগনতর জি্য) 

ইিপ্েস্টর এডুপ্কশি অ্যাডি ক্াপ্টকশি ফাডি ( আইইনিএফ) 
অ্যাকাউপ্টে ককাম্ানির ইকুইটি কশয়ারসিূহ স্ািান্তর

ইনয়েস্ে এরুয়কশন অ্টান্ড র্টায়টকশন িটান্ড অথজেটি ( অ্টাকটাউজ্টিং, অজরট, ট্টান্সিটাে অ্টান্ড 
জেিটান্ড)  রুলস, ২০১৬ ( ‘ উক্ত রুলসেূহ’ )  ( সিংয়শটাজিতেয়তটা)  সহ পঠনীে রকটাম্টাজনি অ্টাক্ট, 
২০১৩ এে ১২৪( ৬)  নিং িটােটাে সিংস্টানসেূহ অনুযটােী এতদ্দটােটা রকটাম্টাজনে রশেটােিটােকগয়েে 
্জত এই রনটাটিস িটাজে কেটা হয়ছে।
অন্টান্ জবষেসেূয়হে পটাশটাপটাজশ উপযু্ডপজে সটাত বছে বটা তটাে রবজশ সেে িয়ে রয সেস্ত 
রশেটােগুজলে র্জষিয়ত জরজেয়রন্ড অ্দত্ত বটা দটাজবহীন েয়েয়ছ, রসই সেস্ত রশেটােগুজল 
আইইজপএি অ্টাকটাউয়্ট পটাঠটায়নটা সম্জক্ডত সিংস্টানসেূহ উক্ত রুলসেূয়হ বজে্ডত েয়েয়ছ।
২৯ িুন, ২০২২ তটাজেখ সিংবজলত জিঠি অনুযটােী উপযুক্ত পদয়ষিপ গ্রহয়েে িন্ উক্ত রুলসেূয়হে 
সিংস্টান অনুযটােী রয সকল রশেটােিটােয়কে রশেটােগুজল উক্ত আইইজপএি অ্টাকটাউয়্ট পটাঠটায়নটাে 
উপয়যটাগী, তটাঁয়দে ্য়ত্য়কে ্জত তটাঁয়দে জনবন্ীকৃত ঠিকটানটাে আলটাদটােটায়ব রকটাম্টাজনে 
তেয়ি বটাত্ডটা পটাঠটায়নটা হয়েয়ছ। এই ররেজেেুক্ত সকল রশেটােিটােক এবিং তটাঁয়দে রশেটােগুজল 
সম্জক্ডত জবশদ তথ্টাবজল এই রকটাম্টাজনে https://www.tatatinplate.com/investor/
unpai d-dividend  ওয়েবসটাইয়টও আপয়লটার কয়ে রদওেটা হয়েয়ছ। সিংজলিষ্ট রশেটােিটােকয়দে 
্জত অনুয়েটাি িটানটায়নটা হয়ছে যটায়ত তটাঁেটা এই ওয়েবসটাইয়ট জগয়ে আইইজপএি অ্টাকটাউয়্ট 
পটাঠটায়নটাে উপয়যটাগী তটাঁয়দে রশেটােগুজল সম্জক্ডত তথ্টাবজল যটািটাই কয়ে রনন।
উপজেজলজখত কটােেগুজলে র্জষিয়ত রশেটােিটােকয়দে ্জত অনুয়েটাি িটানটায়নটা হয়ছে যটায়ত তটাঁেটা 
২৯ রসয়টেম্বে, ২০২২ তটাজেয়খে েয়ি্ রকটাম্টাজনে রেজি্রিটাে এবিং ট্টান্সিটাে এয়ি্ট টিএসআে 
কনসটালট্টা্টস ্টাাঃ জলাঃ এে কটায়ছ ২৯ িুন, ২০২২ তটাজেখ সিংবজলত জিঠি সহ তটাঁয়দে রেজিস্টার্ড 
ঠিকটানটাে পটাঠটায়নটা অনুয়েটািপত্রটি যথটাযথেটায়ব পূেে ও স্টাষিজেত কয়ে রিেত পটাঠটায়নটাে েটাি্য়ে 
জনয়িয়দে নটা–পটাওেটা লে্টািংয়শে িন্ দটাজব রপশ কয়েন।
২৯ রসয়টেম্বে, ২০২২ তটাজেয়খে েয়ি্ সিংজলিষ্ট রশেটােিটােকগয়েে তেয়ি ববি দটাজব রকটাম্টাজনে 
কটায়ছ িেটা নটা–পড়য়ল রকটাম্টাজন আইইজপএি কতৃ্ডপয়ষিে কটায়ছ সিংজলিষ্ট রশেটােগুজল পটাঠটায়নটাে 
কটায়ি অগ্রসে হয়ব।
রশেটােিটােকগে অনুগ্রহ কয়ে অবগত হয়বন রয, তটাঁেটা দটাজবহীন লে্টািংয়শে অথ্ডটাঙ্ক এবিং উক্ত 
রশেটােগুজলে ওপে উদ্ভূত যটাবতীে সুজবিটাবজল সয়েত উক্ত রশেটােগুজল আইইজপএি কতৃ্ডপয়ষিে 
রথয়ক দটাজব কেয়ত পটােয়বন, যটাে িন্ তটাঁয়দে IEPF-5   িয়ে্ডে জনি্ডটাজেত বেটায়ন অনলটাইয়ন 
আয়বদন িটানটায়ত হয়ব এবিং উক্ত আয়বদয়নে একটি বটাস্তজবক ্জতজলজপ যথটাযথরূয়প স্টাষিজেত 
কয়ে (রকটাম্টাজনে কটায়ছ নজথেুক্ত নেুনটা স্টাষিে অনুযটােী)  িে্ড IEPF-5  রত উজলিজখত দেকটাজে 
নজথপত্রটাজদ সয়েত রকটাম্টাজনয়ত িেটা জদয়ত হয়ব।
বটাস্তজবকরূয়প এই িেয়নে রশেটাে েয়েয়ছ এেন সিংজলিষ্ট সকল রশেটােিটােকগে এবিং রয সকল 
রশেটােিটােয়কে রশেটােগুজল উক্ত আইইজপএি অ্টাকটাউয়্ট পটাঠটায়নটাে উপয়যটাগী, তটাঁেটা অনুগ্রহ 
কয়ে অবজহত হয়বন রয, ্য়যটাি্ জবজি অনুযটােী আইইজপএি অ্টাকটাউয়্ট রশেটােগুজল পটাঠটায়নটাে 
িন্ তটাঁয়দে দখয়ল থটাকটা আসল রশেটাে সটাটি্ডজিয়কট( গুজল) ে পজেবয়ত্ড এই রকটাম্টাজন নতুন 
রশেটাে সটাটি্ডজিয়কট( সেূহ)  ইসু্ কেয়ব। অনুগ্রহপূব্ডক আেও রখেটাল েটাখয়বন রয, এই রুজলিয়কট 
রশেটাে সটাটি্ডজিয়কট( গুজল)  ইসু্ কেটাে পে তটাঁয়দে নটায়ে ইসু্ কেটা আসল রশেটাে সটাটি্ডজিয়কটগুজল 
জনয়ি রথয়কই বটাজতল এবিং ‘ অ–জবজনেেয়যটাগ্’  জহয়সয়ব গে্ হয়ব। জরে্টাট রূয়প রশেটাে িয়ে 
রেয়খয়ছন এেন সিংজলিষ্ট রশেটােিটােকগয়েে রষিয়ত্র একটি কয়প্ডটায়েট অ্টাকশয়নে েটাি্য়ে 
আইইজপএি কতৃ্ডপয়ষিে অ্টাকটাউয়্ট তটাঁয়দে রশেটােগুজল স্টানটান্তে কেটা হয়ব।
রশেটােিটােকগে আেও রখেটাল েটাখয়বন রয, সিংজলিষ্ট এই িেয়নে রয সকল রশেটােিটােক সম্জক্ডত 
জবশদ তথ্ এই রকটাম্টাজনে তেয়ি তটাে ওয়েবসটাইয়ট আপয়লটার কেটা হয়েয়ছ, ্য়যটাি্ 
রুলসেূয়হে অিীয়ন আইইজপএি অ্টাকটাউয়্ট রশেটাে স্টানটান্তয়েে উয়দেয়শ্ এই রকটাম্টাজন দ্টােটা 
রুজলিয়কট রশেটাে সটাটি্ডজিয়কট( সেূহ)  িটাজেে পজেয়্জষিয়ত তটা যয়থষ্ট ও উপযুক্ত রনটাটিস জহয়সয়ব 
গে্ ও িটায্ড হয়ব। অনুগ্রহপূব্ডক রখেটাল েটাখয়বন, উক্ত রুলসেূয়হে অিীয়ন দটাজবহীন লে্টািংয়শে 
অথ্ডটাঙ্ক এবিং আইইজপএি কতৃ্ডপয়ষিে কটায়ছ স্টানটান্তজেত রশেটােসেূহ সম্জক্ডত রকটানও দটাজব এই 
রকটাম্টাজনে জবরুয়ধে বয়কেটা থটাকটা িলয়ব নটা।
উপজেজলজখত জবষে সম্জক্ডত রয রকটানও ্য়নেে ব্টাখ্টা রপয়ত, সিংজলিষ্ট রশেটােিটােকগে 
অনুগ্রহপূব্ডক রকটাম্টাজনে রেজি্রিটাে এবিং ট্টান্সিটাে এয়ি্ট টিএসআে কনসটালট্টা্টস ্টাইয়েট 
জলজেয়টর এে সয়গে এই ঠিকটানটাে রযটাগটায়যটাগ কেয়ত পটায়েন:  ইউজনট:  জদ টিনয়লিট রকটাম্টাজন অি 
ইজন্ডেটা জলজেয়টর, জস–১০১, জদ্তীে তল, ২৪৭ পটাক্ড, লটাল বটাহটাদুে শটাস্তী েটাগ্ড, জেখয়েটাজল ওয়েস্, 
েুম্বই–৪০০০৮৩। রিটান:  ৯১–২২–৬৬৫৬ ৮৪৮৪, ি্টাক্স:  ৯১–২২–৬৬৫৬ ৮৪৯৪, ই–রেল:  
csg-unit@tcplindia.co.in , ওয়েবসটাইট:  www. tcplindia.co.in।
  নি টিিপ্লেট ককাম্ানি অফ ইনডিয়া নলনিপ্টড
 সাাঃ– 
তানরখ :  ১ জুলাই, ২০২২  ককৌনশক শীল
স্াি :  কলকাতা  ককাম্ানি কসপ্রেটানর 

 নরনজওিাল অনফস:  কলকাতা ( ির্থ) 
৩৩, এি এস করাড, কলকাতা–৭০০০০১

িখল নবজ্ঞনতি
২০০২–এে রুল ৩ সহ পঠনীে জসজকউজেটটাইয়িশন অ্টান্ড জেকন্রিটাকশন অি জিনটাজন্সেটাল অ্টায়সটস অ্টান্ড এনয়িটাস্ডয়ে্ট অি জসজকউজেটি 
ই্টটায়েস্ অ্টাক্ট, ২০০২ –এে ১৩( ২) ও ১৩( ১২)  িটােটািীয়ন ঋেগ্রহীতটা ও  িটাজেনদটাে–এে ্জত দটাজব জবজ্ঞজতি িটাজে হয়েজছল, যটাে েটাি্য়ে উক্ত 
জবজ্ঞজতি ্টাজতিে তটাজেখ রথয়ক ৬০ জদয়নে েয়ি্ ওই জবজ্ঞজতিয়ত উজলিজখত অথ্ডটাঙ্ক আদটাে রদওেটাে িন্ তটাঁয়দে ্জত আহ্টান িটানটায়নটা হয়েজছল।
উক্ত ঋেগ্রহীতটা ও  িটাজেনদটাে এই অথ্ডটাঙ্ক পজেয়শটায়ি ব্থ্ড হওেটাে অনুয়েটাজদত আজিকটাজেক নীয়ি বজে্ডত তটাজেয়খ উক্ত রুলসেূয়হে রুল ৮ ও ৯ 
সহ পঠনীে উক্ত অ্টায়ক্টে ১৩(৪)  নিং িটােটািীয়ন তটাঁে ওপে অজপ্ডত ষিেতটাবয়ল এখটায়ন নীয়ি বজে্ডত সম্জত্তে দখল জনয়েয়ছন।
জবয়শষত ওই ঋেগ্রহীতটা ও  িটাজেনদটাে এবিং িনসটািটােেয়ক এতদ্দটােটা জনয়্টাক্ত সম্জত্ত জনয়ে রলনয়দন নটা কেটাে িন্ সতক্ড কেটা হয়ছে এবিং 
এই বটাস্তজবক দখলটািীন সম্জত্ত জনয়ে রয–রকটানও রলনয়দন, সুদ সয়েত রসন্টটাল ব্টাঙ্ক অি ইজন্ডেটা–এে িটাি্ড সটায়পষি হয়ব।

কিিিাপ্রর িাি ক)  শাখার িাি
খ)  িানব নবজ্ঞনতির তানরখ
গ)  িানব নবজ্ঞনতি িানফক বপ্কয়া
ঘ)  িখপ্লর তানরখ

সম্নতির নববরণ

ঋেগ্রহীতটা:  উষটা অজেয়ষক 
এ্টটাে্টাইি জরিক জিল্ড, 
স্ত্টা– অজেয়ষক কুেটাে জসিং, 
গ্রটাে জিেটাট, রপটাাঃ জিেটাট, 
থটানটা বলটাগড়, রিলটা হুগজল– 
৭১২৫০১।

ক)  বাগপ্িাড়
খ)  ২৩. ০৬. ২০২১
গ)  ₹১৮,০৭,৪১৭. ০০
ঘ)  ২৭. ০৬. ২০২২

৬৩. ৬৩ ররজসয়েল–এে সেগ্র অিংশ, আে এস লিট নিং ৯০১, এল 
আে লিট নিং ১৩১৮, আে এস খজতেটান নিং ১৫৯, ২২২, ৪২১, ৫৯০, 
১০৩১, ১০৯৫১, এল আে খজতেটান নিং ২৮৪০, রেৌিটা ১০৯ জিেটাট, 
থটানটা বলটাগড়, রিলটা হুগজল। নজথেুক্ত েটাজলক শ্রী অজেয়ষক কুেটাে জসিং,  
স্ত্দজলল নিং I –১০৯২, বষ্ড ২০১৩।  রিৌহজদে:  উত্তে– কে্ড্তটাপ 
জসিংয়েে িজে;  দজষিে– পুকুে/ পন্ড ও ররেন;  পূব্ড– পুকুে/ পন্ড;  পজচিে– 
পুকুে/ পন্ড।

তানরখ:  ২৭. ০৬. ২০২২;  স্াি:  কলকাতা                                          অিুপ্িানিত আনধকানরক, কসন্টাল ব্যাঙ্ক অফ ইনডিয়া

জেলিিল্ী, নশনলগুনড় ৭৩৪ ০০৫, িনচিিবঙ্গ –কত িতুি এটিএি (একতলায়) –এে িন্ র্জেয়সস জনয়ত ব্টাঙ্ক 
অি বয়েটাদটা আগ্রহী এবিং এে িন্ আিুিানিক ৮০–১০০ বগ্থফুট কটায়প্ডট এজেেটাযুক্ত র্জেয়সয়সে িজে ও 
জবল্ট–আপ সম্জত্তে ওপে পজেষ্টাে ও জবপেনয়যটাগ্ স্ত্িটােক েটাজলক/ জবল্ডটাে/ ররয়েলপটােয়দে কটাছ রথয়ক দুই 
জবর ব্বস্টাে ্স্তটাব/ অিটাে আেন্ত্রে কেয়ছ।
শুিুেটাত্র জনবন্ীকৃত পজেষ্টাে স্ত্িটােকয়দে ( জিজপএ জেজত্তয়ত নে)  রথয়ক জসল কেটা ্স্তটাব আেন্ত্রে কেটা হয়ছে। 
 নটাবটালয়কে েটাজলকটানটা বটা স্টাথ্ড থটাকটা র্জেয়সস জবয়বিনটা কেটা হয়ব নটা। সম্জত্ত জনয়ে রলনয়দন কেটা ব্জক্ত এবিং 
ররিটাকটােয়দে আয়বদন কেটাে দেকটাে রনই। রকটানও ররিটাকটায়েি রদওেটা হয়ব নটা। ্স্তটাজবত র্জেয়সস অবশ্ই 
বটাজেজি্ক এবিং শুিুেটাত্র একতলটাে অবজস্ত হয়ত হয়ব এবিং সটােয়নে জদয়ক যয়থষ্ট ও উপযুক্ত পটাজক্ডিং এজেেটা 
থটাকয়তই হয়ব। দেকটাে হয়ল উপযুক্ত কতৃ্ডপয়ষিে রথয়ক এনওজস র্জেয়সয়সে েটাজলকয়কই জনয়িে খেয়ি সিংগ্রহ 
কেয়ত হয়ব। রপেজসজিয়কশন অনুযটােী জেট্রিিটায়ের র্টাজেিং, ইয়লকট্রিক্টাল রলটার ইত্টাজদে দটাজেত্ ও খেিও 
েটাজলক( গে) –রকই বহন কেয়ত হয়ব।
দুই নবড নসপ্স্টপ্ির সপ্ঙ্গ সঙ্গনত করপ্খ দুটি নসল করা খাপ্ি েপ্র ্স্াব জিা নিপ্ত হপ্ব যার িপ্ধ্য নিম্ননলনখত 
তর্যগুনল রাকপ্ত হপ্ব: 
খাি িং ( ১) :  ‘ কটকনিক্যাল নবড’  জিজনিত:  এে েয়ি্ জবশদ ঠিকটানটা সহ র্জেয়সয়সে অবস্টান, রকেল অনুযটােী 
অজঙ্কত লি্টান, সয়গে কেজলিশন/ অকুয়পশন সটাটি্ডজিয়কট, গ্রহেয়যটাগ্ ্জতটি অিংয়শে কটায়প্ডট এজেেটা, আে্ন্তেীে 
জিজনয়শে রপেজসজিয়কশন, অ্টােজনটি, কটাে পটাজক্ডিংয়েে সুজবিটা, রেলওয়ে রস্শন রথয়ক দূেত্ ইত্টাজদ জদয়ত হয়ব। 
‘ রটকজনক্টাল জবর’  খটায়ে অথ্ডেূল্ সম্জক্ডত রকটানও সয়ঙ্কত রদওেটা যটায়ব নটা।
খাি িং ( ২) :  ‘ নফিানসিয়াল নবড’  জিজনিত:  এে েয়ি্ কয়ঠটােেটায়ব শুিুেটাত্র আজথ্ডক তথ্ অথ্ডটাৎ, ্জত বগ্ডিুট 
কটায়প্ডট এজেেটা জপছু েটাড়টা/ েূল্, জেউজনজসপ্টাল ট্টাক্স এবিং ইিটােটা বটাবদ খেয়িে জবশদ তথ্, কটায়প্ডট এজেেটা 
( আইএস রকটার ৩৮৬১–২০০২ অনুযটােী) , যটাে েয়ি্ জসঁজড়, কজেয়রটাে ও প্টায়সি, পি্ড, শ্টাফ্ ট, এেটাে কজন্ডশজনিং 
রটাক্ট, লফ্ ট, পটাটি্ডশন ও রদওেটাল এবিং অন্টান্ বটািটা, বটােটান্টা, ব্টালকজন ইত্টাজদ অন্তেু্ডক্ত কেটা থটাকয়ত হয়ব।
দে্স্তটাব দটাজখয়লে রশষ তটাজেখ রথয়ক কেপয়ষি ১২০ জদয়নে িন্ এই ্স্তটাব ববি থটাকয়ত হয়ব। যথটাক্রয়ে TB  
( রটকজনক্টাল জবর)  ও FB ( জিনটাজন্সেটাল জবর)   জিজনিত েুখবন্ খটাে দুটিে ্জতটিে ওপে জবজ্ঞটাপয়নে রেিটায়েন্স 
নম্বে ও আয়বদনকটােীে নটাে, ঠিকটানটা জলয়খ দুটি খটাে একটি বড় খটায়ে েয়ে েুখ বন্ কয়ে সব্ডয়শষ ২৫. ০৭ . ২০২২ 
তটাজেখ দুপুে ৩ . ০০ টটাে েয়ি্ এই ঠিকটানটাে িেটা জদয়ত হয়ব:  ি্য নরনজওিাল ি্যাপ্িজার, ব্যাঙ্ক অফ বপ্রািা, 
নশনলগুনড় নরনজয়ি, কহাি ল্যাডি নবজপ্িস কসটোর, ৫ি তল, রাড্থ িাইল কসবক করাড, নশনলগুনড়–৭৩৪ ০০৮।
জবয়রে িেে্টাট আেটায়দে  জশজলগুজড় জেজিওনটাল অজিস এবিং তৎসহ এই ব্টায়ঙ্কে ওয়েবসটাইয়ট উপলব্ধ েয়েয়ছ।
এই ্জক্রেটা সম্জক্ডত ব্টাপটায়ে রয রকটানও সেে এই ব্টাঙ্ক দ্টােটা গৃহীত রয রকটানও জসধেটান্ত িূড়টান্ত ও জনে্ডটােক 
জহয়সয়ব জবয়বজিত হয়ব এবিং এ ব্টাপটায়ে রয রকটানও েহল রথয়ক রয রকটানও িেয়নে দটাজব বটা জবতক্ড গ্রটাহ্ কেটা 
হয়ব নটা।
স্াি:  নশনলগুনড় নরনজওিাল ি্যাপ্িজার
তানরখ:  ০২. ০৭. ২০২২ নশনলগুনড় নরনজয়ি  

 নশনলগুনড় নরনজওিাল অনফস
কহািল্যাডি নবজপ্িস কসটোর, 

৫ি তল, রাড্থ িাইল, কসবক করাড,
নশনলগুনড়, িনচিিবঙ্গ–৭৩৪ ০০৮

 নশনলগুনড়, ি. ব–কত িতুি 
এটিএি–এর জি্য ইজারা নেনতিপ্ত

ক্নিপ্সস আবশ্যক

নরকোনর অনফস–I/II   এর অনফস,
কডটস নরকোনর ট্াইবুিাল , কলকাতা 

( নডআরটি  ৩) 
ক্ার িং ৮,  জীবি সুধা নবন্ডং,

৪২নস, জওহরলাল কিহরু করাড, 
কলকাতা– ৭০০০৭১

িানব নবজ্ঞনতি
জেকেটাজে অি ররটস অ্টান্ড ব্টাঙ্কেটাপজস 

অ্টাক্ট, ১৯৯৩ এে ২৫ নিং িটােটা এবিং 
ইনকটাে ট্টাক্স অ্টাক্ট, ১৯৬১ এে জদ্তীে 
তিজসয়লে ২ নিং রুল অিীয়ন রনটাটিস

আেজস/ ২৯২/ ২০১৯
আইনসআইনসআই ব্যাঙ্ক নলনিপ্টড

~ বনটাে  ~
িাক্থ সাইপ্িজ ্াাঃ নলাঃ ও অি্যরা

্জত,
( নসনড ১)  রেসটাস্ড েটাক্ড সটাইয়নি ্টাাঃ 
জলাঃ, ২০এ, রলক জেউ রেটার, কলকটাতটা– 
৭০০০২৯
( নসনড ২)  শ্রী বলবন্ত শে্ডটা, ২৬, জ্ন্স 
আয়নটােটাে শটাহ রেটার, ্ ্টাট নিং ৭এল, েটাজল্ডন 
রেজসয়রজন্স, ওয়েলস, কলকটাতটা– ৭০০০৩৩
এতদ্দটােটা এই েয়ে্ড জবজ্ঞজতি িটাজে কেটা 
হয়ছে রয, ওএ/৩১৭/ ২০১৬ এে র্জষিয়ত 
েহটােটান্ জ্সটাইজরিং অজিসটাে, ররটস 
জেকেটাজে ট্টাইবুনটাল কলকটাতটা ( জরআেটি 
৩)  এে আয়দশ অনুযটােী িটাজেকৃত জেকেটাজে 
সটাটি্ডজিয়কট রেটাতটায়বক আপনটায়দে রথয়ক 
₹১৪,৪৯,১৩৭. ০০ ( ক�াদ্দ লক্ষ উিিঞ্াশ 
হাজার একপ্শা সাঁইনরিশ টাকা িারি), 
তৎসহ ১০. ০৩. ২০১৬ তটাজেখ রথয়ক 
আদটায়েে তটাজেখ পয্ডন্ত বটাজষ্ডক ১৭%  হটায়ে 
বয়কেটা ও েজবষ্য়তে সেল সুদ এবিং েটাসুল 
বটাবদ আপনটায়দে ( রযৌথ ও এককেটায়ব)  
রথয়ক ₹১৭,০০০. ০০ ( সপ্তপ্রা হাজার 
টাকা িারি)  বয়কেটা ও অনটাদটােী েয়েয়ছ।
২.  এতদ্দটােটা এই জবজ্ঞজতি ্টাজতিে তটাজেখ 
রথয়ক ১৫  জদয়নে েয়ি্ উপজেজলজখত অথ্ডটাঙ্ক 
পজেয়শটায়িে িন্ আপনটায়দে ্জত জনয়দ্ডশ 
রদওেটা হয়ছে, যটাে অন্থটা হয়ল জেকেটাজে 
অি ররটস জরউ টু ব্টাঙ্কস অ্টান্ড জিনটাজন্সেটাল 
ইনজস্টিউশনস অ্টাক্ট, ১৯৯৩ ও এে অিীয়ন 
েজিত রুলসেূয়হে সিংস্টান রেটাতটায়বক 
আপনটায়দে জবরুয়ধে বয়কেটা পুনরুধেটায়েে 
আইজন ্জক্রেটা িটালটায়নটা হয়ব।
৩.  এতদ্দটােটা শুনটাজনে পেবততী তটাজেয়খে 
েয়ি্ আপনটায়দে পজেসম্দসেূয়হে 
জবশদ খজতেটান একটি হলিনটােটাে েটাি্য়ে 
র�টাষেটাে িন্ আপনটায়দে ্জত আয়দশ 
িটাজে কেটা হয়ছে।
৪.  এতদ্দটােটা এই কটায্ডটাজদে পেবততী 
্জক্রেটাে িন্ জন্স্টাষিেকটােীে সটােয়ন 
০১. ০৯. ২০২২ তানরপ্খ সকাল ১০: ৩০টাে 
হটাজিে থটাকটাে িন্ আপনটায়দে ্জত আয়দশ 
িটাজে কেটা হয়ছে।
৫.  ওপয়ে রলখটা অথ্ডটাঙ্ক ছটাড়টাও আপনটােটা 
জন্জলজখত অথ্ডটাঙ্ক ্দটায়ন দটােবধে:
 ( ক)  কটায্ডটাজদ সম্ন্নকটােী এই সটাটি্ডজিয়কয়টে 
জবজ্ঞজতি/  ্জক্রেটা শুরুে পেবততী রেেটায়দে 
িন্ ্য়দে সুদ; 
 ( খ) এই জবজ্ঞজতি ও পয়েটােটানটাে পজেয়ষবটা 
এবিং বয়কেটা অথ্ডটাঙ্ক পুনরুধেটায়েে কটায্ডটাবজল 
সিংক্রটান্ত যটাবতীে েটাসুল, িটাি্ড ও খেিটাপটাজত।
নীয়ি এই ট্টাইবুনটায়লে জসলয়েটাহে জদয়ে আজে 
স্টাষিে কেলটাে। তটাজেখ:  ১৫. ০৬. ২০২২।

বিশ্রী গুহ নিপ্য়াগী
নরকোনর অনফসার

োরত সরকার
কলকাতা কডটস নরকোনর ট্াইবুিাল 

রুল ৮( ১) , িখল নবজ্ঞনতি ( স্াবর সম্নতির জি্য) 
রযয়হতু, রসন্টটাল ব্টাঙ্ক অি ইজন্ডেটা– ে অনুয়েটাজদত অজিসটাে জহয়সয়ব জন্স্টাষিেকটােী  জসজকউজেটটাইয়িশন 
অ্টান্ড জেকন্রিটাকশন অি জিনটাজন্সেটাল অ্টায়সটস অ্টান্ড এনয়িটাস্ডয়ে্ট অি জসজকউজেটি ই্টটায়েস্ অ্টাক্ট, 
২০০২ ( ৫৪ অি ২০০২) রেটাতটায়বক এবিং জসজকউজেটি ই্টটায়েস্ ( এনয়িটাস্ডয়ে্ট)  রুলস ২০০২– এে 
রুল ৩– এে সয়গে পঠনীে উক্ত অ্টায়ক্টে ১৩( ১২)  িটােটািীয়ন তটাঁে ওপে অজপ্ডত ষিেতটাবয়ল কিিিার( গ
ণ) / নডপ্রক্টর( গণ) / জানিিিার( গণ)  কিসাস্থ সারিা কট্ডাস্থ– এে ্জত ১০.১১. ২০০৯ তটাজেখ সিংবজলত 
দটাজব জবজ্ঞজতি ইসু্ কয়েজছয়লন যটায়ত উক্ত জবজ্ঞজতিে তটাজেখ রথয়ক ৬০ জদয়নে েয়ি্ সিংজলিষ্ট জবজ্ঞজতিয়ত 
উজলিজখত পজেেটাে অথ্ডটাঙ্ক ₹  ৫৩. ৫৫ লষি ( জতপটান্ন লষি পঞ্টান্ন হটািটাে টটাকটা েটাত্র)  সুদ সয়েত আদটাে 
রদওেটাে িন্ তটাঁয়দে আহ্টান িটানটায়নটা হয়েজছল। রদনদটােগে অথ্ডটাঙ্ক পজেয়শটায়ি ব্থ্ড হওেটাে কটােয়ে 
রদনদটাে( গে)  এবিং জরয়েক্টে( গে) এবিং সটািটােেয়ক দখল জবজ্ঞজতি তটাজেখ ২৫. ০৬. ২০১৩ ্দটান কেটা 
হয়েজছল রযখটায়ন উয়লিখ কেটা হয়েজছল রয, জন্স্টাষিেকটােী রসখটায়ন জববৃত িটাে ( ৪) –টি সম্জত্তে দখল 
জনয়েয়ছন ২৫. ০৬. ২০১৩ যটা অ্টায়ক্টে ১৩( ৪)  সয়গে পঠিতব্ জসজকউজেটি ই্টটায়েস্ ( এনয়িটাস্ডয়ে্ট)  রুল 
২০০২ অনুসেে কয়ে।
উক্ত রদনদটােগে ওই পজেেটাে অথ্ডটাঙ্ক আদটাে জদয়ত ব্থ্ড হওেটাে এতদ্দটােটা জবয়শষ কয়ে ওই রদনদটাে(  গে)  
এবিং জরয়েক্টে( গে)  এবিং িনসটািটােয়েে জ্ঞটাতটায়থ্ড িটানটায়নটা হয়ছে রয, জন্স্টাষিেকটােী জসজকউজেটি 
ই্টটায়েস্ ( এনয়িটাস্ডয়ে্ট)  রুলস, ২০০২–এে রুল ৮–এে সয়গে পঠনীে সটােিটায়েজস অ্টাক্ট, ২০০২–
 এে ১৩( ৪)  িটােটািীয়ন তটাঁে ওপে অজপ্ডত ষিেতটাবয়ল ২৭ জুি ২০২২ তটাজেয়খ নীয়ি বজে্ডত সম্জত্তে 
ব্বহটাজেক দখল জনয়েয়ছন।
জবয়শষ কয়ে ওই রদনদটাে এবিং িনসটািটােেয়ক এতদ্দটােটা জনয়্টাক্ত সম্জত্ত জনয়ে রলনয়দন নটা কেটাে 
িন্ সতক্ড কেটা হয়ছে এবিং এে পয়েও এই সম্জত্ত জনয়ে রয রকটানও রলনয়দন কেটা হয়ল তটা বয়কেটা ₹  
৫৩. ৫৫ লষি ( জতপটান্ন লষি পঞ্টান্ন হটািটাে টটাকটা েটাত্র)  ও তটাে ওপে সুদ সয়েত রসন্টটাল ব্টাঙ্ক অি ইজন্ডেটা, 
শটাখটা েবীন্দ্র সেজে– ে িটাি্ড সটায়পষি হয়ব।
এে পটাশটাপটাজশ উক্ত অ্টায়ক্টে ১৩ িটােটাে ( ৮)  উপিটােটাে সিংস্টান রেটাতটায়বক উপলব্ধ সেয়েে েয়ি্ ব্টায়ঙ্কে 
্টাপ্ বয়কেটা টটাকটাপেসটা আদটাে জদয়ে জন্জলজখত িটাজেনযুক্ত সম্জত্ত ছটাজড়য়ে রনওেটাে ব্বস্টা কেটাে 
িন্ সিংজলিষ্ট রদনদটােগয়েে দৃজষ্ট আকষ্ডে কেটা হয়ছে।

নরনজওিাল অনফস:  কলকাতা ( উতির)  
৩৩ এি এস করাড, কলকাতা– ৭০০০০১

শাখা:  রবীন্দ্র সরনণ

 রেি িং বন্ধকীকৃত সম্নতির নবশি
১. কেয়বজশ ৬ কটাঠটা ৫ ছটটাক িজে–সহ পটাকটা জনে্ডটাে অবজস্ত রেৌিটা– েণ্ডলপটাড়টা, 

রি এল নিং ১০, জকেে লিট নিং ৯৮, খজতেটান নিং ৩৩৩, বত্ডেটান আে এস দটাগ 
নিং ৪২৬, আে এস দটাগ নিং ২১, এল আে দটাগ নিং ৩৪, রপৌেসেটা রহটাজল্ডিং 
নিং ১৬৩/ ৩/ ১৪১, েণ্ডলপটাড়টা পজচিে, েটাটপটাড়টা রপৌেসেটাে ওেটার্ড নিং ৩৫, 
এজরএসআেও বনহটাটি, থটানটা– িগদেল, রিলটা– উত্তে ২৪ পেগনটা, নটােটাজঙ্কত 
শটান্তনু দটাস। রিৌহজদে:  উত্তয়ে–  লিট নিং জব, দজষিয়ে–  বনশ্রী দটায়সে িজে, পূয়ব্ড–  
িহেলটাল রেৌজেক– এে বটাজড়, পজচিয়ে–  অম্ল পটােটােকটায়েে িজে।

২. কেয়বজশ ৬ কটাঠটা িজে অবজস্ত রেৌিটা–  েণ্ডলপটাড়টা, রি এল নিং ১০, জকেে লিট 
নিং ৯৮, খজতেটান নিং ৩৩৩, বত্ডেটান আে এস দটাগ নিং ৪২৬, আে এস দটাগ নিং 
২১, এল আে দটাগ নিং ৩৪, রপৌেসেটা রহটাজল্ডিং নিং ১৬৩/ ৩/ ১৪১ েণ্ডলপটাড়টা 
পজচিে অিীনস্ েটাটপটাড়টা রপৌেসেটাে ওেটার্ড নিং ৩৫, এজরএসআেও বনহটাটি, 
থটানটা–  িগদেল, রিলটা উত্তে ২৪ পেগনটা, নটােটাজঙ্কত জনতটাই িন্দ্র কুেটাে। রিৌহজদে:  
উত্তয়ে–  ১০ িুট িওড়টা েটাস্তটা, দজষিয়ে–  লিট নিং এ, পূয়ব্ড–  েয়েন্দ্রলটাল রেৌজেক–
 এে বটাজড়, পজচিয়ে–  তপন েণ্ডয়লে িজে।

তানরখ:  ০২. ০৭. ২০২২   সাাঃ অিুপ্িানিত আনধকানরক
স্াি:  কলকাতা         কসন্টাল ব্যাঙ্ক অফ ইনডিয়া

এতদ্দটােটা এই জবজ্ঞজতি িটাজে কেটা হয়ছে রয, জেজনজ্রি অি কয়প্ডটায়েট অ্টায়িেটাস্ড দ্টােটা িটাজেকৃত যথটাক্রয়ে ৫ রে ২০২০, 
১৪ জরয়সম্বে ২০২১ ও ৫ রে ২০২২ তটাজেখ সিংবজলত রিনটায়েল সটাকু্ডলটাে নিং ২০/ ২০২০ ও ২১/ ২০২১, ০২/ ২০২২ 
এবিং জসজকউজেটিি অ্টান্ড এক্সয়িঞ্জ রবটার্ড অি ইজন্ডেটা ( রসজব)  দ্টােটা িটাজেকৃত ১৫ িটানুেটাজে ২০২১ তটাজেখ সিংবজলত 
সটাকু্ডলটাে নিং রসজব/  এইিও/  জসএিজর/  জসএেজর২/  জসআইআে/  জপ/  ২০২১/  ১১ সহ পঠনীে ১৩ রে ২০২২ তটাজেখ 
সিংবজলত সটাকু্ডলটাে নিং রসজব/  এইিও/  জসএিজর/  জসএেজর১/  জসআইআে/  জপ/  ২০২২/ ৬২, তৎসহ রসজব ( জলজস্িং 
অবজলয়গশনস অ্টান্ড জরসয়্টািটাে জেয়কটাে্টােয়ে্টস)  রেগুয়লশনস, ২০১৫  এবিং রকটাম্টাজনি অ্টাক্ট, ২০১৩ ও 
এে অিীয়ন েজিত ্য়যটাি্ যটাবতীে রুলসেূয়হে সিংস্টান অনুযটােী এজিএে–এে জবজ্ঞজতিয়ত জনি্ডটাজেত কটােবটােগুজল 
জনব্ডটায়হে িন্ রকটাম্টাজনে সদস্য়দে ৬৮তি বান্্থক সাধারণ সো ( ‘ এনজএি’ )  শুরেবার, ৫ আগস্ট, ২০২২ দুিুর 
২. ৩০টায় ( োরতীয় ্িাণ সিয়)  জেজরও কনিটায়েন্স ( ‘ জেজস’ ) /  অন্ অজরও জেসু্েটাল পধেজত ( ‘ ওএজেএে’ ) –এে 
েটাি্য়ে আয়েটাজিত হয়ব।
রয সকল সদয়স্ে ই–রেল আইজর রকটাম্টাজন বটা তটাঁয়দে সিংজলিষ্ট জরয়পটাজিটজে পটাটি্ডজসপ্টা্টগয়েে কটায়ছ জনবন্ীকৃত 
েয়েয়ছ, এজিএয়েে জবজ্ঞজতি এবিং ২০২১–২২–এে বটাজষ্ডক জেয়পটাট্ড ইয়লকট্জনক উপটায়ে তটাঁয়দে ্জত র্জেত হয়ব। 
এজিএয়েে জবজ্ঞজতি এবিং ২০২১–২২–এে বটাজষ্ডক জেয়পটাট্ডগুজল রকটাম্টাজনে ওয়েবসটাইট www.akzonobel.
co.in  এে পটাশটাপটাজশ রয সেস্ত স্ক এক্সয়িয়ঞ্জ রকটাম্টাজনে রশেটােগুজল তটাজলকটােুক্ত, রসখটানকটাে ওয়েবসটাইট অথ্ডটাৎ, 
www.bseindia.com  এবিং www.nseindia.com –রত ও ন্টাশনটাল জসজকউজেটিি জরয়পটাজিটজে জলজেয়টর 
( এনএসজরএল)–এে www.evoting.nsdl.com রদওেটা হয়ব। 
কোটিং তর্য:  
রকটাম্টাজন তটাে সদস্য়দে এজিএয়েে জবজ্ঞজতিয়ত জনি্ডটাজেত কটােবটায়েে ওপে ইয়লকট্জনক উপটায়ে রেটাটটাজিকটাে 
্য়েটায়গে সুজবিটা রদয়ব এবিং জেয়েটাট ই–রেটাটিিংয়েে দ্টােটা। জেয়েটাট ই–রেটাটিিংয়েে দ্টােটা এজিএয়েে আয়গ ও এজিএে 
িলটাকটালীন ই–রেটাটিিংয়েে সুজবিটা জেলয়ব। জেয়েটাট ই–রেটাটিিংয়েে ও এজিএে িলটাকটালীন ই–রেটাটিিংয়েে জবশদ ্ জক্রেটা 
এজিএয়েে জবজ্ঞজতিয়ত জেলয়ব।
ই–কিল নিবন্ধীকৃত করা ও ব্যাঙ্ক নবশি নিবন্ধীকৃত করা: 
রয সকল সদস্ জনয়িে ই–রেল আইজর ও ব্টাঙ্ক জবশদ জনবন্ীকৃত কেটায়ত িটান তটাঁেটা জনয়িে শত্ডটাবলী পূেে করুন: 
ক.   ববদু্জতন িয়ে্ড রশেটাে িয়ে েটাখটা সদস্েটা ই রেল ও জবশদ নজথেুক্ত কেয়ত  জরজপ–   ে পেটােশ্ড েত 

ব্বস্টা জনন ও 
খ.  জিজিক্টাল িয়ে্ড রশেটাে িয়ে েটাখটা সদস্ রেজি্রিটাে ও রশেটাে ট্টান্সিটাে এয়ি্ট রেসটাস্ড জস জব ে্টায়নিয়ে্ট সটাজে্ডয়সস 

( ্ টাাঃ)  জলজেয়টর ( জসজবএেএসএল) –এ পটাওেটা আই এস আে–১ িেে পূেে করুন ৩ নয়েম্বে ২০২১ তটাজেখ 
সিংবজলত রসজব সটাকু্ডলটাে নিং রসজব/  এইিও/এেআইআেএসজর/  এেআইআেএসজর আেটিএএেজব/জপ/  জসআইআে/ 
  ২০২১/৬৫৫ েটাজিক, যটা রকটাম্টাজন জিজিক্টাল িয়ে্ড রশেটাে িয়ে েটাখটা সদস্য়ক পটাঠিয়েয়ছ ও রকওেটাইজস িেটা 
কেয়ত বয়লয়ছ। ওই িেে https://www.akzonobel.co.in /investors.php#kyc বটা  https://www.
cbmsl.com/services/details/sebi-download-forms  রথয়ক রটাউনয়লটার কেয়ত পটায়েন। জরজিটটাজল 
সটাষিজেত রকুয়ে্ট  জসজবএেএসএল –এ https://www.cbmsl.com/investor-parlour –এ জদয়ত পটায়েন। 
হটার্ড কজপ জদয়ত পটায়েন  জসজবএেএসএল –এে ঠিকটানটাে:  

জস জব ে্টায়নিয়ে্ট সটাজে্ডয়সস ( ্ টাাঃ)  জলজেয়টর, জপ–২২, বয়ন্ডল রেটার, কলকটাতটা–৭০০০১৯, রিটান:  ( ০৩৩)  ৪০১১ 
৬৭০০, ই–রেল:  rta@cbmsl.com  ।

এেজসএ ও রসজব সটাকু্ডলটাে েটাজিক রশেটােিটােকয়দে সুজবিটায়থ্ড উক্ত তথ্টাজদ রদওেটা হল।
একপ্জা কিাপ্বল ইনডিয়া নলনিপ্টড–এর িপ্ক্ষ

সাাঃ–
হরন্ রাপ্স্াগী

ককাম্ানি কসপ্রেটানর 
কিম্ারনশি #  A13642 

একপ্জা কিাপ্বল ইনডিয়া নলনিপ্টড 
CIN: L24292WB1954PLC021516 

রিটান নম্বে:  ০৩৩ ২২২৬ ৭৪৬২;  ি্টাক্স নম্বে:  ০৩৩ ২২২৭ ৭৯২৫  
ই–রেল:  investor.india@akzonobel.com ;  ওয়েবসটাইট:  www.akzonobel.co.in 

একপ্জা কিাপ্বল ইনডিয়া নলনিপ্টপ্ডর ৬৮ তি অ্যািুয়াল কজিাপ্রল নিটিং নব্প্য় তর্য

করনজস্টাড্থ অনফস: 
গীতটাঞ্জজল অ্টাপটাট্ডয়ে্ট, ৮জব, জেরলটন জ্রিট, কলকটাতটা–৭০০০৭১

তানরখ:  ১ জুলাই, ২০২২   

উক্ত ঋে সুজবিটা নীয়িে সূজিেুক্ত সম্জত্ত বন্য়কে দ্টােটা, যটাে রকুয়ে্ট আেটায়দে অনুকূয়ল 
আপনটােটা জনব্ডটাহ কয়েজছয়লন। রযয়হতু শত্ডেটাজিক আপনটােটা দটাে রেটটায়ত ব্থ্ড হয়েয়ছন, তটাই 
ব্টাঙ্ক ঋেটিয়ক ০১. ০৬. ২০২২ তটাজেয়খ এনজপএ র�টাষেটা কয়েয়ছ। অ্টায়ক্টে ১৩( ২)  িটােটাে 
আেেটা টটাাঃ ২১,৩৭,৫০৬.৩৭ (একুশ লটাখ সটাঁইজত্রশ হটািটাে পটাঁিয়শটা ছে টটাকটা সটাঁইজত্রশ পেসটা)  
৩১. ০৫. ২০২২ অনুযটােী সুদ, খেি, েূল্– সহ এই জবজ্ঞজতিে ৬০ জদয়নে েয়ি্ রেটটায়ত জবজ্ঞজতি 
িটাজে হয়ছে, যটায়ত ব্থ্ড হয়ল অ্টায়ক্টে ১৩( ৪)  িটােটাে আেেটা অজিকটাে ্য়েটাগ কেব।
িটাজেন সম্জত্ত আেটায়দে আগটাে অনুেজত ছটাড়টা রকটানওেটায়ব রলনয়দন কেয়ত আপনটায়দে 
জবেত থটাকটাে জনয়দ্ডশ িটাজে হয়ছে। আইনটানুগেটায়ব জনেয়পষিেটায়ব এটি িটাজে হল। সটােিটায়েজস 
আইয়নে ১৩( ৮)  িটােটাে ্টাতি সেয়ে ঋে রশটাি কয়ে িটাজেন সম্জত্ত খটালটাস কয়ে জনয়ত 
আপনটায়দে দৃজষ্ট আকষ্ডে কেটা হয়ছে।
রেজিস্টার্ড রটাক অ্টাক েটােিত দটাজব জবজ্ঞজতি শটাখটাে নজথয়ত আপনটায়দে সব্ডয়শষ ঠিকটানটাে 
পটাঠটায়নটা হয়েয়ছ।
স্টাবে সম্জত্তে জববেে:  শ্রীেটাে লিটািটা নটায়ে বহুতল জবজল্ডিংয়ে জতনটি রদটাকটান নিং ৪, রদটাকটান 
নিং ৫, রদটাকটান নিং ৬, ্জতটিে সুপটােজবল্ট পজেেটাপ ২০০ বগ্ডিুট, রেটাট িজে ১৫. ৬২ কটাঠটা বটা 
কেয়বজশ ১০৪৫. ৮৩ বগ্ড জেটটাে। 
রদটাকটান নিং ৪–এে সীেটানটা:  উত্তয়ে এ সূজি জবজল্ডিং–এে কেন প্টায়সি, দজষিয়ে:  েটাস্তটা, পূয়ব্ড :  
রক্রতটাে রদটাকটান নিং ৫, পজচিয়ে:বীরু যটাদয়বে রকনটা সম্জত্ত।
রদটাকটান নিং ৫–এে সীেটানটা:  উত্তয়ে এ সূজি জবজল্ডিং–এে কেন প্টায়সি, দজষিয়ে:  েটাস্তটা, পূয়ব্ড :  
রক্রতটাে রদটাকটান নিং ৬, পজচিয়ে: রক্রতটাে রদটাকটান নিং ৪।
রদটাকটান নিং ৬–এে সীেটানটা:  উত্তয়ে এ সূজি জবজল্ডিং–এে কেন প্টায়সি, দজষিয়ে:  েটাস্তটা, পূয়ব্ড :  
জপ িন্দ্র জবল্ডটােয়সে সম্জত্ত, পজচিয়ে: রক্রতটাে রদটাকটান নিং ৫।
িজে জবশদ:  রিলটা বি্ডেটান, থটানটা কুলটি, রিৌজক ও অজতজেক্ত সটাব রেয়িজ্রি অজিস আসটানয়সটাল, 
রেৌিটা জনেটােতপুে, রি এল নিং ৫২: 
i )   িজে ১১ কটাঠটা ১৩. ৭৭ ছটটাক, আে এস ও এল আে লিট নিং ১১৬, জস এস খজতেটান নিং ২৫, 

আে এস খজতেটান নিং ৮০৩, ৮০৫, ৮০৭, ৮০৯, ৮১১, ৮১৩, ৬০, ৭২৭, ৭২৮, ৭৩১, 
৭৩২, ৭৭৭, ৭৮১, ৭৮৫, ৭৮৯, ৭৯৯, ৭৯৬, এল আে খজতেটান নিং ১৭৬৭, ১৯৫২।

ii  )   িজে ৯. ১১ ছটটাক, আে এস ও এল আে লিট নিং ১১৩, আে এস খজতেটান নিং ৮৮৬, এল 
আে খজতেটান নিং ১৭৬৭, ১৯৫২।

ii i  )   িজে ২.৮৮ ছটটাক, লিট নিং ১১৩/ ১০২৮, আে এস খজতেটান নিং ৮৮৬, এল আে খজতেটান  
নিং ১৭৬৭, ১৯৫২।

 iv  )  িজে  ০৪, আে এস ও এল আে লিট নিং ১১৩, এল আে খজতেটান নিং ১২৯০।
v  )   িজে  ০১ ররজসয়েল, আে এস ও এল আে লিট নিং ১১৩/ ১০২৮, এল আে খজতেটান নিং 

১২৯০।
vi   )  িজে  ০. ০০১ ররজসয়েল, আে এস ও এল আে লিট নিং ১১৩/ ১০৭১, এল আে খজতেটান 

নিং ১২৯০।
স্াপ্ির ক�ৌহনদ্দ:  উত্তে–লিট নিং ১১৩–এে বটাজক িজে,  দজষিয়ে:  েটাস্তটা, পূয়ব্ড :  েটাস্তটা, পজচিয়ে:  
েটাস্তটা, স্ত্িটােয়কে নটাে:  জোঃ েটাি কুেটাে পজন্ডত , জপতটা– পেয়েশ্বে পজন্ডত।

তানরখ:  ২০. ০৬. ২০২২  অিুপ্িানিত আনধকানরক
স্াি:  দুগ্থািুর                   কািাড়া ব্যাঙ্ক  

নরনজওিাল অনফস:  দুগ্থািুর
নজন্তা এিপ্লেে, কডয়ানর কিাপ্ড়র নিকপ্ট, সাগরোঙ্গা, দুগ্থািুর, নিি–  ৭১৩২১১

তানরখ:  ২০. ০৬. ২০২২
্জত, 
নিাঃ রাজ কুিার িনডিত ( কিিিার/ বন্ধকিাতা) , জপতটা– পেয়েশ্বে পজন্ডত, েজন্েপটাড়টা, জিনটাকুজে 
৩ নিং, কুলটি, পজচিে বি্ডেটান, জপন ৭১৩৩৬০।
জ্ে েহটাশে,
নব্য়:  নসনকউনরটাইপ্জশি অ্যাডি নরকিস্টাকশি অফ নফিানসিয়াল অ্যাপ্সটস অ্যাডি 
এিপ্ফাস্থপ্িটে অফ নসনকউনরটি ইটোপ্রস্ট অ্যাক্ট ২০০২ ( অ্যাক্ট) – এর ১৩ ( নব)  ধারায় জানর 
কিাটিস।
জন্স্টাষিেকটােী কটানটাড়টা ব্টাঙ্ক, আসটানয়সটাল–২ শটাখটাে অনুয়েটাজদত অজিসটাে ( িটাজেনযুক্ত 
উত্তেে্ড) , জযজন জসজকউজেটটাইয়িশন অ্টান্ড জেকন্রিটাকশন অি জিনটাজন্সেটাল অ্টায়সটস অ্টান্ড 
এনয়িটাস্ডয়ে্ট অি জসজকউজেটি ই্টটায়েস্ অ্টাক্ট ২০০২ ( অ্টাক্ট) – এে অিীয়ন জনযুক্ত, 
আপনটায়দে নীয়িে েয়তটা জবজ্ঞজতি িটাজে কেজছ: 
রয নিাঃ রাজ কুিার িনডিত , জপতটা– পেয়েশ্বে পজন্ডত (কিিিার )  সূজি এ–এে ঋে সুজবিটা 
জনয়েজছয়লন ও  িটাজেনযুক্ত উত্তেয়ে্ডে অনুকূয়ল িটাজেন িুজক্তেুক্ত হয়েজছয়লন। টাাঃ 
২০,০০,০০০. ০০ ( কুজড় লষি টটাকটা)  এেএসএেই রেেটাজদ ঋে সুজবিটা জনয়ে তটা সুদ সহ রিেৎ 
জদয়ত আপজন ্জতশ্রুজত জদয়েজছয়লন।

িানব নবজ্ঞনতি
কসকশি ১৩(  ২) 

কলাি ্কৃনত 
( অ্যাকাউটে িং) 

কলাি অঙ্ক তানরপ্খ সুি সহ িায় সুপ্ির হার

এিএসএিই কিয়ানি ঋণ 
(৯৫২০৯৯১০০০০১১৩ ) 

টাাঃ ২০,০০,০০০. ০০ টাাঃ ২১,৩৭,৫০৬. ৩৭
৩১. ০৫.  ২০২২ অিুযায়ী

১০. ৮০% 

নহংসার জি্য 
িিূরুই িায়ী

l ১ পাতার পর
জবিটােপজত েন্তব্ কয়েন, ‘ একিন আইনিীবী হয়ে নূপুে শে্ডটা কীেটায়ব পেগম্বে 
সম্য়ক্ড এই িেয়নে দটাজেত্জ্ঞটানহীন েন্তব্ কেয়লন।’  আদটালয়ত নূপুয়েে আইনিীবী 
যুজক্ত রদওেটাে রিষ্টটা কয়েন, ‘ একটি টিজে ি্টায়নয়ল জবতক্ড িলটাকটালীন তটাঁে েয়কেল 
উপস্টাপয়কে একটি ্য়নেে িবটাব জদয়েজছয়লন।’  ওই যুজক্ত খটাজেি কয়ে জদয়ে দুই 
জবিটােপজতে রবঞ্ েন্তব্ কয়ে, ‘ তটাহয়ল রতটা উপস্টাপয়কে জবরুয়ধেই েটােলটা কেটা 
উজিত জছল। রসটটাই বটা হেজন রকন?  টিজে জবতক্ড রকবল একটি ‘ অ্টায়িন্ডটা’ – রক 
এজগয়ে জনয়ে যটাওেটাে িন্!  তটােটা আদটালয়ত জবিটােটািীন জবষেয়ক রকন আয়লটািনটাে 
িন্ বটাছয়লন? ’   

এজদন জদজলি পুজলয়শে েূজেকটা জনয়ে সেব হন জবিটােপজত সূয্ডকটান্ত। ষুিব্ধ জবিটােপজত 
বয়লন, ‘ জদজলি পুজলশ জক কয়েয়ছ?  দেটা কয়ে আেটায়দে েুখ রখটালটায়বন নটা। আেেটা 
সেস্তটটা িটাজন।’  আদটালত বয়লয়ছ, ‘ যখন আপনটােটা অন্য়দে জবরুয়ধে এিআইআে 
কয়েন, তৎষিেটাৎ তটাঁয়দে রগ্রতিটাে কেটা হে। যখন রসটটা আপনটায়দে জবরুয়ধে হে, 
তখন আে রকউ আপনটায়দে পেশ্ড কেটাে সটাহস পটাে নটা।’  আদটালয়তে পয্ডয়বষিে, 
নূপুয়েে জবতজক্ডত েন্তয়ব্ে েয়ি্ জদয়ে তটাঁে ‘একগুঁয়ে ও ঔধেত্পূে্ড আিেে’ ্ কটাশ 
রপয়েয়ছ। তটাঁয়দে ্ নে, েটািননজতক দয়লে েুখপটাত্র হয়েয়ছন রতটা জক?  তটাঁে েটাথটাে 
ওপে েটাষ্ট্রশজক্তে আশীব্ডটাদ আয়ছ বয়ল জতজন আইন–কটানুয়নে রতটােটাকেটা নটা কয়েই 
যটা খুজশ তটাই েন্তব্ কেয়ত পটায়েন! ?  দুই জবিটােপজত সটাি িটানটান, তটাঁে েন্তব্ 
দটাজেত্জ্ঞটানহীন। জতজন যখন ষিেটা রিয়েয়ছন, তখন অয়নক রদজে হয়ে জগয়েয়ছ। 
্কটায়শ্ ষিেটা িটাওেটা উজিত। এেপয়েই নূপুে শে্ডটাে আয়বদনটি ্ত্টাহটাে কয়ে 
রনওেটা হে। 

এজদয়ক, সয়ব্ডটাচ্চ আদটালয়তে পয্ডয়বষিেয়ক স্টাগত িটাজনয়েয়ছ জবয়েটািীেটা। 
কিংয়গ্রস রনতটা িেেটাে েয়েশ বয়লন, ‘  আদটালত ঠিকই বয়লয়ছ। জবয়িজপে 
সটাসয়পন্ড হওেটা েুখপটাত্র রদয়শ অজনিগে্ড পজেজস্জত বতজে হওেটাে িন্ এককেটায়ব 
দটােী এবিং তটাঁে ্কটায়শ্ ষিেটা িটাওেটা উজিত।’  তটঁাে আেও বক্তব্, ‘ রকন্দ্রীে 
সেকটােয়ক আেনটা রদজখয়েয়ছ শীষ্ড আদটালত। জবয়িজপে লজ্টাে েটাথটা নত 
কেটা উজিত। কিংয়গ্রস জবেটািনকটােী শজক্তে জবরুয়ধে লড়টাই িটাজলয়ে যটায়ব।’ 
 অন্জদয়ক, নূপুে শে্ডটায়ক স্েটাষ্ট্রেন্ত্রী অজেত শটাহ এবিং জদজলি পুজলয়শে আরেে 
রদওেটাে �টনটাে জিকেটাে িটাজনয়েয়ছ তৃেেূল। অজবলয়ম্ব নূপুয়েে রগ্রতিটাজে দটাজব 
কয়েয়ছ তটােটা। জসজপএে সটািটােে সম্টাদক সীতটােটাে ইয়েিুজে বয়লয়ছন, ‘ জবয়িজপ 
জবেটািয়নে েটািনীজত কয়ে। জবয়িজপে ষিেটা িটাওেটা উজিত এবিং েটােতজবয়েটািী, 
জবয়েদ সৃজষ্টকটােী আে রকটানও কটায়ি জলতি নটা হওেটাে অগেীকটাে কেটা উজিত।’  
এজদয়ক, এআইএেআইএে ্িটান আসটাদুজদেন ওয়েইজস বয়লয়ছন, ‘ রদয়শে 
্িটানেন্ত্রী এখনও এ জবষয়ে নীেব?  আপজন রকবল নূপুে শে্ডটাে ্িটানেন্ত্রী 
নন, আপজন রদয়শে ১৩৩ রকটাটি েটানুয়ষে ্িটানেন্ত্রী। রযখটায়ন ্টাে ২০ রকটাটি 
েুসলেটানও বটাস কয়ে।’   

বটািংলটাে ৯ িওেটান
l ১ পাতার পর
আে নটাগেটাকটাটটাে একটি নটাে পটাওেটা যটায়ছে। রসটি হল শঙ্কে রছজত্র। দটাজি্ডজলয়েে 
েিংবুল রগটাখ্ডটা বজস্তে বটাজসন্টা সীতটােটাে েটাইয়েে পজেবটায়ে যথটােীজত কটান্নটাে রেটাল 
পয়ড় রগয়ছ। েটাত পয্ডন্ত পটাওেটা খবয়ে িটানটা রগয়ছ, উধেটােকটােী দল শুক্রবটাে 
তটাঁে রদহ উধেটাে কয়েয়ছ। সীতটােটাে রিব্রুেটাজে েটায়স রশষ বটাজড়য়ত এয়সজছয়লন। 
রসয়টেম্বয়ে আবটােও আসটাে কথটা জছল তটাঁে।

এজদয়ক, গেীে উৎকণ্টাে জদন কটাটয়ছ রনটাজনয়ত িয়সে কবয়ল পড়টা বজসেহটায়টে রশখ 
েজহউজদেন আহয়েয়দে পজেবটায়েে। েটাটিেটা থটানটাে র�টাড়টােস গ্রটায়েে েটানষু ওই পজেবটায়েে 
পটায়শ েয়েয়ছন। গ্রটায়েে ৩২ বছে বেজস রশখ েজহউজদেন আহয়েদ েজেপুয়েে টুপুয়ল 
কে্ডেত জছয়লন। বৃহপেজতবটাে সকটায়ল িয়সে খবে আয়স েজহউজদেয়নে বটাজড়য়ত। তটঁাে 
রকটানও রখটািঁ রনই। পজেবটাে ও গ্রটােবটাসী এই খবয়ে রেয়ে পয়ড়য়ছন। েজহউজদেয়নে 
রছটাটেটাই জেেটািউজদেনও রসনটাকেতী। বুিবটাে সয়ন্য়বলটা রছটাট েটাইয়েে সয়গে কথটা 
হে েজহউজদেয়নে। স্তী জেেটানটা আসজেয়নে সয়গেও বুিবটাে েটাত ৯টটা নটাগটাদ রশষবটায়েে 
েয়তটা কথটা হয়েজছল। বৃহপেজতবটাে সকটাল রথয়কই রিটান বন্। পয়ে খবে আয়স 
জবপয্ডয়েে। তটাে পে রথয়কই অ�টয়নে আিঁ রপয়ে রগটাটটা পজেবটাে রশটায়ক পটাথে। 
১১ েটাস আয়গ বটাজড়য়ত এয়সজছয়লন েজহউজদেন। গত ইয়দ আসটাে কথটা থটাকয়লও ছটুি 
পটানজন। সটােয়নে ইয়দ আসটাে রিষ্টটা কেয়বন বয়ল িটাজনয়েজছয়লন রিটায়ন।     

 নরকোনর অনফসার সম্ুপ্খ
নডিাট্থপ্িটে অফ নফিানসিয়াল সানে্থপ্সস

িুম্ই কডটস নরকোনর ট্াইবুিাল– ১
৩ে তল, রটজলয়িটান েবন, ্রি্টান্ড রেটার, অ্টায়পটায়লটা বন্ে, 

রকটালটাবটা েটায়ক্ডট, রকটালটাবটা, েুম্বই–  ৪০০০০৫

নরকোনর ্নসনডং িং ৬৫ সাল ২০২১
ইএক্সএই� িং ৩

িরবততী তানরখ ১৬/ ০৩/ ২০২২
আইনডএফনস ফাস্ট্থ ব্যাঙ্ক নলাঃ                           — সাটি্থনফপ্কট ধারক
বিাি
িপ্িাটিা টায়ারস নলাঃ এবং অি্যাি্যরা                 — সাটি্থনফপ্কট ঋণগ্রহীতা

িানব নবজ্ঞনতি
েহটােটান্ জ্সটাইজরিং অজিসটাে দ্টােটা িটাজেকৃত জেকেটাজে সটাটি্ডজিয়কট নিং ৬৫ অি ২০২১ রষিত্র 
এে. এ নিং ২০ অি ২০১৯ ₹  ৩০, ০৬, ৬৮,৫৫৭/ –  ( নতনরশ ককাটি ছয় লক্ষ আট্ট্টি হাজার 
িাঁ�প্শা সাতান্ন টাকা িারি)–সহ ১ িা�্থ  ২০১৮ তানরপ্খর সুজবিটা িুজক্ত অনুযটােী সুদ–সহ উধেটাে 
হওেটা পয্ডন্ত–সহ খেি ও ব্ে আপনটায়দে কটাছ রথয়ক বয়কেটা।
আপনটায়দে উক্ত অথ্ডটাঙ্ক এই জবজ্ঞজতি গ্রহয়েে রথয়ক পয়নয়েটা জদয়নে েয়ি্ ্দটান কেয়ত িটানটায়নটা 
হয়ছে, অন্থটাে আইন অনুযটােী অথ্ডটাঙ্ক উধেটাে কেটা হয়ব।
অজতজেক্তেটায়ব আপনটায়দে আেও ্দটান কেয়ত হয়ব

i)  এই জবজ্ঞজতিে পয়ে জনব্ডটাহ ্জক্রেটা পয্ডন্ত সুদ
ii)  অথ্ডটাঙ্ক উধেটায়েে িন্ সকল খেি েটাশুল এবিং ব্ে

এই ট্টাইবুনটায়লে জসল ্দটান কয়ে আেটাে স্টাষিে ্দটান কেটা হল ১৪ কফব্রুয়ানর ২০২২
সা/ 

( অনজত নরিিাঠী) 
নরকোনর অনফসার, নডআরটি– ১

িুম্ই
্জত 
১)   িপ্িাটিা টায়ারস নলনিপ্টড
 গটাট নিং ২৭৯, ২৮৬, ২৮৭ ( জপ)  রটাজকেটাজল জেয়লি, জেওেটাজন্ড ওেটাদটা রেটার, তটানসটা নদী 

জনকয়ট, তটালুকটা ওেটাদটা, থটায়ন–  ৪২১৩১২ –  সাটি্থনফপ্কট ঋণ গ্রহীতা িং ১
২)   জয় নরিজপ্িাহি নিপ্কতি ্াাঃ নলাঃ 
 ৫ েটায়সল জ্রিট, ২ে তল, থটানটা–  রশক্সজপেে সেজে, কলকটাতটা–  ৭০০০৭১

–  সাটি্থনফপ্কট ঋণগ্রহীতা িং ২
৩)   জয় নরিপ্িব নবহার ্াাঃ নলাঃ 
 ৫ েটায়সল জ্রিট, ২ে তল, থটানটা–  রশক্সজপেে সেজে, কলকটাতটা–  ৭০০০৭১

–  সাটি্থনফপ্কট ঋণগ্রহীতা িং ৩
৪)   জয় কগাকুল ্াাঃ নলাঃ 
 ৫ েটায়সল জ্রিট, ২ে তল, থটানটা রশক্সজপেে সেজে, কলকটাতটা–  ৭০০০৭১ 

— সাটি্থনফপ্কট ঋণগ্রহীতা িং ৪
৫)   জয় হনরহর টাওয়ার ্াাঃ নলাঃ 
 ৫ েটায়সল জ্রিট, ২ে তল থটানটা–  রশক্সজপেে সেজে, কলকটাতটা–  ৭০০০৭১ 

— সাটি্থনফপ্কট ঋণগ্রহীতা িং ৫
৬)   জয় হনরহর টাওয়ার ্াাঃ নলাঃ 
 ৫ েটায়সল জ্রিট, ২ে তল থটানটা–  রশক্সজপেে সেজে, কলকটাতটা–  ৭০০০৭১ 

— সাটি্থনফপ্কট ঋণগ্রহীতা িং ৬
৭)   জয় গঙ্গা নিি্থাণ ্াাঃ নলাঃ 
 ৫ েটায়সল জ্রিট, ২ে তল থটানটা–  রশক্সজপেে সেজে, কলকটাতটা–  ৭০০০৭১ 

— সাটি্থনফপ্কট ঋণগ্রহীতা িং ৭
৮)   িিিীিা ্িাটি্থজ ্াাঃ নলাঃ 
 ৫ েটায়সল জ্রিট, ২ে তল থটানটা–  রশক্সজপেে সেজে, কলকটাতটা–  ৭০০০৭১ 

— সাটি্থনফপ্কট ঋণগ্রহীতা িং ৮
৯)   শ্রী কিাহিলাল খাপ্ডিলওয়াল 
 ৫ েটায়সল জ্রিট, ২ে তল থটানটা–  রশক্সজপেে সেজে, কলকটাতটা–  ৭০০০৭১ 

— সাটি্থনফপ্কট ঋণগ্রহীতা িং ৯
১০)   শ্রী িবি কুিার রুইয়া 
 ৫ সটাজন পটাক্ড, কলকটাতটা–  ৭০০০১৯ সটাটি্ডজিয়কট  ...ঋণগ্রহীতা িং ১০ 

নসল

 নজএিএিনসও নলনিপ্টড
CIN: U35202WB1966PLC026980
রেজি অজিস:  ৯/ ১, আেএন েুখটাজি্ড রেটার, 

কলকটাতটা–  ৭০০০০১
কফাি:  ( ০৩৩)  ২২৪৮ ১৬৮৯, 

ই– কিল:  manikandan.g@gmmcoindia.com
 ওপ্য়বসাইট:  www.gmmco.in

 নবজ্ঞনতি
রকটাম্টাজনি অ্টাক্ট ২০১৩– এে ৯১ িটােটাে 
রকটাম্টাজনে সদস্ নজথ ও রশেটাে হস্তটান্তে বই ২১ 
িুলটাই, ২০২২ রথয়ক ২৫ িুলটাই ২০২২ ( উেে 
জদন সহ)  িূড়টান্ত জরজেয়রন্ড জস্েীকেে ও ৫৫তে 
বটাজষ্ডক সটািটােে সেটা যটা ২৫ িুলটাই ২০২২, 
রকটাম্টাজনে রেজিস্টার্ড অজিয়স রবলটা ১২.  ১৫–রত 
হয়ব, তটাে িন্ বন্ থটাকয়ব। রশেটাে িটােকয়দে 
নজথেুক্ত ঠিকটানটাে বটাজষ্ডক জববৃজত ও রনটাটিস পটাঠটায়নটা 
হয়েয়ছ।

কবাপ্ড্থর আপ্িশািুসাপ্র
নজ িনিকাডিি

ন�ফ নফিানসিয়াল অনফসার 
ও ককাম্ানি সন�ব

স্াি:  কলকাতা
তানরখ:  ০২. ০৭. ২০২২ 

কজািাল অনফস, কলকাতা:  ৩ এবং ৪ নড.  নড.  ব্লক, কসক্টর ১,  সল্টপ্লক, কলকাতা– ৭০০ ০৬৪

কলকাতা কজাি অধীিস্ কাপ্রনসি ক�স্টসিূপ্হ ৬+ ১ িপ্কট, কিাট বাছাই কিনশি– সহ ি্যাঁ�াপ্িা 
সুনবধাযুক্ত রেয়, কজাগাি, স্ািি ও রক্ষণাপ্বক্ষপ্ণর জি্য ্স্াপ্বর অিুপ্রাধিরি (  আর এফ নি)  
ইউয়কটা ব্টাঙ্ক কলকটাতটা রিটান তটায়দে অিীনস্ কটায়েজন্স রিস্সেূয়হ ৬+ ১ রনটাট বটাছটাই রেজশন– সহ 
প্টাঁিটায়নটা সুজবিটাযুক্ত সেূয়হে িন্ রযটাগ্, সুনটােযুক্ত েূল যন্ত্রটািংশ ্স্তুতকটােকগে/ অনুয়েটাজদত জরলটােগে 
রথয়ক জনি্ডটাজেত আকটায়ে েুখবন্ জবর আহ্টান কেয়ছন। এই রটন্ডটাে ই– রটন্ডটাে পধেজত (  ই– জবর)   অনুসেে 
কয়ে অনুজঠিত হয়ব। আেও জবশদ যথটা শত্ডটাবজল/ িে্ড– এে িন্ রটন্ডটাে িেটাকটােীগন আে এি জপ নজথ 
রটাউনয়লটার কেয়ত পটায়েন
ই রটন্ডটাে ওয়েবসটাইট www.tenderwizard.com/UCOBANK   বটা ব্টায়ঙ্কে ওয়েবসটাইট 
www.ucobank.com  রথয়ক। সিংজষিতিকেয়েে িন্ ২১. ০৭. ২০২২, ১৬. ০০ �ণ্টা বটা তটাে পূয়ব্ড 
িেটাকেটা রটন্ডটাে স্ীকৃত হয়ব।
তানরখ:  ০১. ০৭. ২০২২                                                          কজািাল ি্যাপ্িজার, কলকাতা 
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