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Usha Martin Limited 
2A, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071 , India 
Phone: (00 91 33) 71006300, Fax : (00 91 33) 71006400 
CIN:L31400WB1986PLC091621 
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UML/SECT 

National Stock Exchange of India Ltd 
Exchange Plaza, 
Plot No C/1 , G Block 
Bandra Kurla Complex, Bandra (E) 
Mumbai- 400051 
Scrip Code: USHAMART 

Societe de la Bourse de Luxembourg 
35A Bouleverd Joseph II 
L-1840, Luxembourg 
[Scrip Code. US9173002042] 

Dear Sir / Madam, 

1st July 2022 

BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street 
Mumbai- 400001 
Scrip Code: 517146 

Sub: Submission of Newspaper Publications 

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015( as amended) read with Part A, Para A of Schedule III to the said Regulations 
and MCA General Circulars issued from time to time in this regard , we hereby submit copies 
of the newspaper publications made on 1st July,2022 in "Business Standard" (All Editions) and 
"Aajkal" (Bengali) (Kolkata Edition) pertaining to the 36th Annual General Meeting of the 
Company scheduled to be held on Friday, 29th July 2022 at 11 :30 A.M.(IST) through Video 
Conferencing or Other Audio Visual Means. 

The same has also been made available on the Company's website at www.ushamartin.com. 

This is for your information and record. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For Usha Martin Limited 

Sh~ 
Company Secretary f 

Encl. as above. 
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Sub: Compulsory transfer of Equity Shares to Investor Education and Protection Fund Suspense Account

This Notice is given pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer
and Refund) Rules, 2016 (“the IEPF Rules”) notified by the Ministry of Corporate Affairs as amended from time to time.

The IEPF Rules, amongst other, contain provisions for transfer of equity shares in respect of which dividend remains unclaimed
by shareholders for seven consecutive years or more, to the Investor Education and Protection Fund Suspense Account (“IEPF
Suspense Account”).

The Company has sent individual communication to concerned shareholders whose equity shares are liable to be transferred to
the IEPF Suspense Account, giving them an opportunity to claim the dividend. These relate to dividend declared for the financial
year 2014 – 15 and to be transferred to the IEPF Suspense Account during financial year 2022-23. The list of such shareholders
is also uploaded on the Company’s website www.ultratechcement.com and can be verified from there. In case no communication
is received from shareholders by 31st July, 2022, the Company shall, in compliance with the said IEPF Rules, transfer the equity
share(s) to the IEPF Suspense Account.

In order to enable the Company, credit the dividend directly into the bank account, shareholders are requested to write / send an
email to the Company or KFin Technologies Limited, the Registrar and Transfer Agent (“RTA”), at the address / email IDs mentioned
below, together with copy of a cancelled cheque of the bank account into which the dividend should be credited; Form ISR-1 and
ISR-2 duly filled; self-attested copy of PAN Card and request letter. In case the cancelled cheque does not bear the shareholders
name, copy of the bank passbook statement, duly self-attested should be attached.

We take this opportunity to remind shareholders who have not registered their email IDs to do so at the earliest by registering the
same at the below mentioned email IDs.

Even upon transfer of equity shares to the IEPF Suspense Account, the same along with dividend(s) can be claimed by shareholders
from the IEPF Authority, by following the procedure set out on the website of the IEPF viz. www.iepf.gov.in. It is however in the
shareholders own interest to claim the dividend before the same is transferred to the IEPF Suspense Account.

For any further information / clarification in this regard, concerned shareholders can get in touch with the Company / the RTA at any
of the addresses given below:-

UltraTech Cement Limited
B Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road,
Andheri (East), Mumbai 400 093
Tel.: +91 22 66917800
Fax.: +91 22 66928109
Email: sharesutcl@adityabirla.com
Website: www.ultratechcement.com

KFin Technologies Limited
Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32,
Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal,
Hyderabad – 500 032.
Toll Free Number.: 1800 309 4001
Email: ultratech.ris@kfintech.com / einward.ris@kfintech.com
Website: www.kfintech.com

For UltraTech Cement Limited
Place: Mumbai Sanjeeb Kumar Chatterjee
Date : 30th June, 2022 Company Secretary

The Andhra Pradesh Dairy Development Co-op Federation Ltd.,
Mangalagiri, Guntur invites tenders for Supply of 40 Liters capacity
Aluminum Alloy Milk Cans to the Districts of Andhra Pradesh.
Interested parties may submit their bids on e-procurement platform
@ www.apeprocurement.gov.in on or before 08-07-2022 by 5.00 PM
The site will remain accessible to download the tender document
w.e.f. 01-07-2022. For further details the interested parties may contact
during Office hours to Manager (Projects), Phone No: 0863-2381085,
e-mail: mdap-ddcf@ap.gov.in Sd/- MANAGING DIRECTOR

e- TENDER NOTICE ON e-PROCUREMENT PLATFORM
APIIC Towers, IT Park, Mangalagiri, Guntur-522 503, Email: mdap-ddcf@ap.gov.in

The Andhra Pradesh Dairy
Development Coop. Federation Ltd

Tender No: AHF51-PRJT/15/2022-ADMN-AHF51 Dt. 01-07-2022
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 প্রকাশ্য ববজ্ঞবতি – জাবিনযুক্ত পবরসম্পদ ববক্রয়ের জন্য টেন্ার তথা বনলাি

ব্াঞ্চ অবিস: আই  সিআইসিআই ব্যাঙ্ক সিসিটেড, 228A ,  এটেসি ববযাি 
ব�যাড,   ি্যান্ডিযার্ক সবস্ডিং, ব্যা� নিং 4 , রিরযাতযা, পসচিিবঙ্গ–700020  

[ রুি 8(6)–এ� িিংস্যানিিূহ দ্রষ্টব্] 
স্াবর পবরসম্পদসিূহ বববক্রর জন্য ববজ্ঞবতি

সিসরউস�টি ইন্যাট�স্ট ( এনট�যাি্কটিন্)  রুিি, 2002 এ� রুি 8(6)  এ� িিংস্যানিিূহ িহ পঠনীয় সিসরউস�েযাইটেশন অ্যান্ড স�রনস্টযারশন অ� স�নযাসসিয়যাি 
অ্যাটিেি অ্যান্ড এনট�যাি্কটিন্ অ� সিসরউস�টি ইন্যাট�স্ট অ্যাক্ট, 2002 অধীটন স্যাব� পস�িম্পদিিহূ সবসরি� েন্ ই–সনিযাি সবরিয় সবজ্ঞসতি।
এতদ্দযা�যা েনিযাধযা�ণ এবিং সবটশষত িিংসলিষ্ট ঋণগ্রহীতযা( গণ)  ও েযাসিনদযা�( গণ)  এ� জ্ঞযাতযাট্্ক েযানযাটনযা যযাটছে বয, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সিসিটেড এ� 
অনটুিযাসদত আসধরযাস�র দ্যা�যা বযাস্তসবর দখি বনওয়যা ও েযাসিনযুক্ত ঋণদযাতযা�  রযাটে বন্ধর �যাখযা/  দযাসখিটযযাগ্ সনম্নবসণ্কত স্যাব� িম্পসতি ‘ বযখযাটন আটে’ , 
‘ যযা সরেু আটে’  এবিং ‘ বযিন আটে’  সিসতিটত সবসরি র�যা হটব যযা� িিংসষিতি ত্্ এখযাটন নীটে বদওয়যা হটয়টে: –

ক্রি 
নং

ঋণগ্রহীতা  /
সহ– ঋণগ্রহীতা/ 

জাবিনদারগণ  এর নাি
এবং টলান অ্যাকাউন্ট নম্বর

জানা দাে ( যবদ থায়ক) 
সয়িত জাবিনযুক্ত

পবরসম্পয়দর বববরণ

বয়কো
অথ্াঙ্ক
(₹ )

সংরক্ষণ
িূল্য (₹ )

সম্পবতি  
পবরদশ্য়নর 
তাবরখ ও 

সিে

বনলায়ির 
তাবরখ

ও
সিে

বােনা
জিা (₹ ) 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 
1  সিঃ িিী� রয়যান 

( ঋণগ্রহীতযা)  /  সিঃ অনুপ 
রয়যান, সিটিি ইন্দযা রয়যান 
এবিং সিটিি িস�তযা রয়যান 
( িহ–ঋণগ্রহীতযাগণ) / 
LBCAL00002027239 / 
LBCAL00002027240 / 
LBCAL00002419923 / 
LBCAL00004789985

্্যাে নিং ‘ F’ , ‘ G’  ও ‘ H’ , ব্যা� নিং  1, 
ব্লর II, হস� ওি ধযাি, বহযাস্ডিং নিং 138, 
দসষিণদযাসি ব�যাড, বিৌেযা– দসষিণদযাসি, 
্যানযা– বির েযাউন, ওয়যাড্ক নিং 33 , 
দসষিণ দিদি পু�িিযা, বেিযা– উতি� 
24  প�গনযা, রিরযাতযা, পসচিিবঙ্গ– 
700048, িুপযা� সবল্ট আপ এস�য়যা 
2425 বগ্ক�ুে, তৎিহ 208 বগ্ক�ুে 
িযাটপ� ও 15 নম্ব�যুক্ত এরটি রযা� 
পযাসর্কিং বপেি।

₹78,39,
529.14  / –
(21 েুন,

2022
অনুযযায়ী) 

₹
1,04,00,000/ –

₹
10,40,000/ –

1 আগস্ট, 
2022  

দুপু� 02:00 বেযা
ব্টর
সবটরি 

04:30েযা

8  আগস্ট, 
2022 
িরযাি 

11: 00েযায় 
শুরু

অনিযাইন  সনিযাি প্রসরিয়যাটি আিযাটদ� সনিযাি এটেসসি টিসাস্ টনক্সয়জন সবলউশনস প্রাইয়েে বলবিয়েড ( ইউআরএল বলঙ্ক: https://
disposalhub.com  ) – এ� ওটয়বিযাইটে� িযাধ্টি  আটয়যাসেত হটব। এতদ্দযা�যা িিংসলিষ্ট বন্ধরদযাতযাগণ/ সবজ্ঞসতি গ্রহীতযাগণটর 6  আগস্ট, 2022   
তাবরয়খ  ববয়কল 5:00 ো� িটধ্ িম্পূণ্ক বটরয়যা অ্্কযাঙ্ক িুদিটিত পস�টশযাটধ� েন্ বশষ িুটযযাগ বদওয়যা হি, অন্্যায় সনধ্কযাস�ত িূসে অনুযযায়ী এই 
েযাসিনযুক্ত পস�িম্পদ সবসরি র�যা হটব।
িম্যাব্ ডযারদযাতযা( গণ)–বর অবশ্ই ওপট� উসলিসখতিটতযা (ওপট�� বেবটি� রিযাি নিং ‘E  ’ দ্রষ্টব্)   বযায়নযা েিযা বযাবদ অ্্কযাঙ্ক ( ইএিসড)  সডিযান্ড ড্যাফ্  ে 
( সডসড)  রূটপ আইবসআইবসআই ব্যাঙ্ক বলবিয়েড, 228A, এয়জবস টবাস টরাড, ল্যান্িাক্ ববব্ডং, ট্ার নং 4 , কলকাতা–700020 ঠিরযানযাসস্ত 
অস�টি েিযা সদটত হটব এবিং তযা� পট� িব্কটশষ 6 আগস্ট, 2022   তাবরয়খ দুপুর 03:00টে� িটধ্ ওপট� বিখযা ওটয়বিযাইটে সনটেটদ� দ�প্রস্তযাব 
ইএিসড েিযা� প্রিযাণ সহটিটব ব্যাটঙ্ক� ত�ট� প্রযাসতিস্ীরযা� র�যা সডিযান্ড ড্যাফ্ টে� স্্যান র�যাটনযা রসপ িটিত দযাসখি র�টত হটব। অনুগ্রহ রট� বখয়যাি 
�যাখটবন, িম্যাব্ ডযারদযাতযা( গণ)  ওটয়বিযাইটে� িযাধ্টি দ�প্রস্তযাব েিযা সদটত নযা পযা�টি বেন্ডযা� ডকুটিটন্� স্যাষিস�ত রসপ স্্যান রস�টয় িব্কটশষ 6  
আগস্ট, 2022  তাবরয়খ ববয়কল 5: 00ো� িটধ্ আইবসআইবসআই ব্যাঙ্ক বলবিয়েড, 228A, এয়জবস টবাস টরাড, ল্যান্িাক্ ববব্ডং, ট্ার নং 4 , 
কলকাতা–700020 ঠিরযানযায় েিযা সদটত  হটব । ইএিবড বাবদ অথ্াঙ্ক টকানও রাষ্টােতি/তিবসলেুক্ত ব্যাঙ্ক টথয়ক ‘ICICI Bank Limited ’– এর 
অনুকূয়ল কাো ও Kolkata      টত প্রয়দে বডিান্ ড্াফ্ ে/ টপ– অড্াররূয়প জিা বদয়ত হয়ব।
িম্পসতি পস�দশ্কন, সনিযাটি� শত্ক ও সনয়িযাবসি অ্বযা বেন্ডযা� েিযা বদওয়যা িিংরিযান্ত প্রটনে� পস�ষ্যা� উতি� বপটত অনুগ্রহ রট� আইবসআইবসআই ব্যাঙ্ক 
বলবিয়েড এর সয়গে 9163343439 অথবা টিসাস্ টনক্সয়জন সবলউশনস প্রাইয়েে বলবিয়েড–এর 8697008233/ 9810029926/ 09310029933/ 
01244233933 নম্ব�গুসিটত বযযাগযাটযযাগ র�টবন।
অনুগ্রহ রট� বখয়যাি �যাখটবন, িযাটর্কটিিং এটেসসি ( 1)  টনক্সয়জন সবলউশনস প্রাইয়েে বলবিয়েড, ( 2)  অবজও অ্যায়সে ি্যায়নজয়িন্ট প্রাইয়েে 
বলবিয়েড–বর এই িম্পসতি সবসরিটত িহযায়তযা� রযাটেও সনটয়যাসেত র�যা হটয়টে।
বরযানও রযা�ণ নযা বদসখটয় বয বরযানও অ্বযা িিস্ত দ�প্রস্তযাব বযাসতি র�যা� অসধ রযা� অনুটিযাসদত আসধরযাস�টর� ্যারটব। সবসরি� শত্ক ও সনয়িযাবসি 
সবশটদ েযানটত অনুগ্রহ রট� এই ওটয়বিযাইে বদখুন:  www.icicibank.com/n4p4s ।

তাবরখ: 1   জুলাই, 2022  অনুয়িাবদত আবিকাবরক
স্ান: কলকাতা আইবসআইবসআই ব্যাঙ্ক বলবিয়েড                          

সারিায়েবস অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩( ২)  িারািীয়ন ঋণগ্রহীতার প্রবত দাবব ববজ্ঞবতি
[ বসবকউবরটি ইন্টায়রস্ট ( এনয়িাস্য়িন্ট)  রুলস, ২০০২

এর বনেি ৩( ১)  অনুযােী ববকল্প টপ্ররণ] 
এতদ্দযা�যা শ্রী টহিন্ত কুিার িাল এবং শ্রীিতী সুবমিতা িাল বসংহরাে ( ঋণগ্রহীতাগণ)  এ� প্রসত 
এই সবজ্ঞসতি েযাস� র�যা হটছে বয, বটরয়যা/  সরসস্ত/  িুদ প্রদযাটন বখিযাটপ� রযা�টণ তযাঁটদ� ঋণ 
অ্যাকাউন্টটি ৩০. ০৪. ২০২২ তাবরয়খ অনুৎপাদক পবরসম্পদ ( এনবপএ)  সহটিটব বরেসণবদ্ধ 
হটয়টে। ৩১. ০৫. ২০২২ তযাস�টখ� সিসতিটত তযাঁ� অ্যারযাউটন্ বটরয়যা নীটে উটলিখ র�যা 
হটয়টে: 

শাখার নাি শ্রীরািপুর–০২ ( পূবত্ন অন্ধ্র ব্যাঙ্ক) 
ঋণগ্রহীতা শ্রী টহিন্ত কুিার িাল এবং শ্রীিতী সুবমিতা িাল বসংহরাে,

উিটয়� সনবযাি:  ২৬/ ২/ সি, বিসনন ি�সণ, শ্রী�যািপু�, হুগসি– ৭১২২০৩
সীিার িরন গৃহ ঋণ অ্যাকাউন্ট নং:  ২৪৭২৩০১০০০০০৫৪
ঋয়ণর অথ্াঙ্ক ₹২০,০০,০০০. ০০
বয়কো অথ্াঙ্ক ₹১৮,৭৮,৮৮৭. ১৬ ( আঠযাট�যা িষি আেযাতি� হযােযা� আেটশযা িযাতযাসশ েযারযা 

এবিং বষযাি পয়িযা িযাত্র) , ৩১. ০৫. ২০২২ তযাস�টখ� সিসতিটত
আিযাটদ� ত�ট� বযা�িংবযা� দযাসব েযানযাটনযা িট্বেও উক্ত ঋণগ্রহীতযা তযাঁ� অ্যারযাউটন্ বটরয়যা 
পস�টশযাটধ বরযানও অ্্কযাঙ্ক আদযায় বদনসন/  আপনযা�যা দযায় পস�টশযাটধ ব্্্ক হটয়টেন।
সিসরউস�েযাইটেশন অ্যান্ড স�রনস্টযারশন অ� স�নযাসসিয়যাি অ্যাটিেি অ্যান্ড এনট�যাি্কটিন্ অ� 
সিসরউস�টি ইন্যাট�স্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এ� ১৩( ২)  ধযা�যাধীটন এই সবজ্ঞসতি প্ররযাটশ� তযাস�খ ব্টর 
৬০ সদটন� িটধ্ ৩১. ০৫. ২০২২ তযাস�টখ� সিসতিটত বটরয়যা অ্্কযাঙ্ক বযাবদ ₹১৮,৭৮,৮৮৭. ১৬ 
( আঠায়রা লক্ষ আোতির হাজার আেয়শা সাতাবশ োকা এবং ট�াল পেসা িাত্র), তৎিহ 
০১. ০৬. ২০২২ ব্টর েুসক্তিযাস�র বযাসষ্কর ৮. ৫৫%  হযাট� িযাসির সরসস্ত/  ঋণগ্রহীতযা দ্যা�যা 
স্যাষিস�ত ঋটণ� নস্িিূটহ� শত্ক ও সনয়িযাবসি িযাস�র িুদ িহ আদযায় বদওয়যা� েন্  এতদ্দযা�যা 
িিংসলিষ্ট ঋণগ্রহীতযা� প্রসত আহ্যান েযানযাটনযা হটছে, যযা� অন্্যা হটি উক্ত অ্যাটক্ট� অধীটন 
উপিব্ধ বয বরযানও বযা িিস্ত অসধরযা� প্রটয়যাটগ� িযাধ্টি এই ব্যাটঙ্ক বন্ধর �যাখযা সনম্নসিসখত 
েযাসিনযুক্ত পস�িম্পদগুসি� দখি সনটত এই ব্যাঙ্ক বযাধ্ হটব।

সম্পবতির বববরণ
প্রযায় ৮৭৫ বগ্ক�ুে িযাটপ� এরটি রযাঠযাটিযা িটিত প্রযায় ০১ রযাঠযা ০৭ েেযার ৩২ বগ্ক�ুে 
িযাটপ� বযাস্তু েসি� অপস�হযায্ক িিগ্র পস�িযাণ যযা� সস্সত ও সবব�ণ:  বিৌেযা– শ্রী�যািপু�, বে 
এি নিং ১৩, আ� এি খসতয়যান নিং ৩৬৩২, আ� এি দযাগ নিং ৩০৬, এি আ� খসতয়যান নিং 
২৪০৯/ ১, এি আ� দযাগ নিং ৪৯৬, বহযাস্ডিং নিং ২৬/ ২, বিসনন ি�সণ, শ্রী�যািপু� পু�িিযা� ৬ 
নিং ওয়যাড্ক, ্যানযা– শ্রী�যািপু�, বেিযা– হুগসি। এসডএিআ�– শ্রী�যািপু� িিীটপ সনবন্ধীরৃত 
১৮. ১০. ২০১২ তযাস�টখ� দযান দসিি নিং I –৮২১৮ অনুযযায়ী সম্পবতির স্বত্াবিকারী টহিন্ত 
কুিার িাল। সম্পবতির ট�ৌহবদি:  উতি�– ৩০৬ নিং দযাটগ� িম্পসতি ;  দসষিণ– ১১ �ুে েওিযা 
িযাধযা�ণ পস�ি�;  পবূ্ক– ৩০৮ নিং দযাটগ� িম্পসতি ;  পসচিি– বিসনন ি�সণ ।
১.  ওপট� সনধ্কযাস�ত ৬০ সদটন� িটধ্ িিংসলিষ্ট ঋণগ্রহীতযা বটরয়যা পস�টশযাটধ ব্্্ক হটি এবিং 
উক্ত আইটন� অধীটন এই ব্যাঙ্ক তযা� প্রসত উপিব্ধ যযাবতীয় অসধরযা� প্রটয়যাগ র�টি এবিং 
উক্ত েযাসিনযুক্ত পস�িম্পদগুসি� সবরিয়িব্ধ অ্্কযাঙ্ক সদটয় উক্ত বটরয়যা পুট�যাপুস� পস�টশযাধ নযা 
র�যা বগটি, বযাসর অ্্কযাঙ্ক পুনরুদ্ধযাট�� েন্ আইটন� আদযািটত/  বডে স�রিযাস� ট্যাইবুনযাটি 
আপনযা�/ আপনযাটদ� সবরুটদ্ধ য্যায্ আইসন পদটষিপ গ্রহটণ এই ব্যাঙ্ক বযাধ্ হটব।
২.  উক্ত আইটন� ১৩( ১৩)  ধযা�যাধীটন, এই সবজ্ঞসতি প্রযাসতি� প� ব্যাটঙ্ক� অনটুিযাদন েযািযা 
স্যািযাসবর রযা�বযাট�� প্রসরিয়যা বযাটদ উপট�যাক্ত েযাসিনযুক্ত পস�িম্পদগুসি সবসরি বযা বিনটদটন 
িিংসলিষ্ট ঋণগ্রহীতযাটর সনটষধ র�যা হটছে। অনুগ্রহ রট� বখয়যাি �যাখটবন, এই অিংটশ� বরযানও 
প্ররযা� উলিঙ্ঘটন� প্রিযাব িযা�যাত্মর হটত পযাট�।
৩.  সারিায়েবস আইয়নর ১৩ নং িারার ( ৮)  নং উপিারার সংস্ান অনুযােী প্রাপ্য টিোয়দর 
িয়ি্য উপবরবলবখত জাবিনযুক্ত পবরসম্পদগুবল ছাবিয়ে টনওোর জন্য সংবলিষ্ট ঋণগ্রহীতার 
িয়নায়যাগ আক�্ণ করা হয়ছে।

স্ান:  হাওিা [বেক্টর িুিু্, ব�ি ি্যায়নজার] 
তাবরখ:  ০১. ০৭. ২০২২ অনুয়িাবদত আবিকাবরক      

আঞ্চবলক কায্ালে:  হাওিা
২৬৩, বজ টি টরাড ( দবক্ষণ) , ববিতীে তল,

কাবজপািা টিায়ির কায়ছ, বশবপুর,
হাওিা– ৭১১১০২

ব�সেস্টযাড্ক অস�ি:  ইসন্ডয়যান ব�য়ন রম্পযাউন্ড, বি�যািি, গুে�যাে–৩৬২২৬৬
 ব্যাঞ্চ অস�ি:  নিং ৪০১, পঞ্চি তি, র্যািযার বস্যায়্যা�, ২৪, র্যািযার সস্টে, রিরযাতযা–৭০০০১৬

পবরবশষ্ট IV  
[বসবকউবরটি ইন্টায়রস্ট ( এনয়িাস্য়িন্ট)  রুলস, ২০২২ এর   রুল ৮( ১) দ্রষ্টব্য] 

দখল ববজ্ঞবতি 
( স্াবর সম্পবতির জন্য) 

বযটহতু, 
আসদত্ সবিিযা স�নযাসি সিসিটেড–এ� অনটুিযাসদত আসধরযাস�র সহটিটব সনম্নস্যাষি�রযা�ী সিসরউস�টি 
ইন্যাট�স্ট ( এনট�যাি্কটিন্)  রুিি, ২০০২–এ� রুি ৩ িহ পঠনীয় সিসরউস�েযাইটেশন অ্যান্ড 
স�রনস্টযারশন অ� স�নযাসসিয়যাি অ্যাটিেি অ্যান্ড এনট�যাি্কটিন্ অ� সিসরউস�টি ইন্যাট�স্ট অ্যাক্ট, 
২০০২ ( নিং ৫৪/ ২০০২)  –এ� ১৩( ১২)  ধযা�যাধীটন অসপ্কত ষিিতযাবটি েসন্দিযা �্যাশনি ব�সব্রি প্রযাঃ 
সিঃ ( ঋণগ্রহীতযা) , সিঃ িনীশ িুসরি (েযাসিনদযা� ) , সিটিি সিসলি িুসরি (েযাসিনদযা� ) গণ �সবন দযাি ও 
বশ�যাসি দযাি–এ� প্রসত ২৫ এবপ্রল, ২০২২ তযাস�খ িিংবসিত এরটি দযাসব সবজ্ঞসতি েযাস� রট�সেটিন 
যযা� িযাধ্টি উক্ত সবজ্ঞসতি প্রযাসতি� তযাস�খ ব্টর ৬০ সদটন� িটধ্ সবজ্ঞসতিটত উসলিসখত অ্্কযাঙ্ক অ্্কযাৎ, 
₹৭,৭৩,৬৪,১৭৬. ৬৭/ – (িযাত বরযাটি সতয়যাতি� িষি বেৌষট্টি হযােযা� এরটশযা সেয়যাতি� েযারযা এবিং 
িযাতষট্টি পয়িযা িযাত্র)  আদযায় বদওয়যা�  েন্ তযাঁটদ� প্রসত আহ্যান েযানযাটনযা হটয়সেি।
উক্ত ঋণগ্রহীতযা ও েযাসিনদযা�গণ ওই সবজ্ঞসতিটত দযাসবরৃত অ্্কযাঙ্ক আদযায় সদটত ব্্্ক হওয়যায় 
এতদ্দযা�যা সবটশষত উক্ত ঋণগ্রহীতযাগণ এবিং েনিযাধযা�টণ� প্রসত সবজ্ঞসতি েযাস� র�যা হটছে বয, 
সনম্নস্যাষি�রযা�ী ৩০ জুন, ২০২২ তযাস�টখ উক্ত রুিিিূটহ� রুি ৮ িহ পঠনীয় উক্ত অ্যাটক্ট� ১৩( ৪)  
ধযা�যাধীটন তযাঁ� ( পুিং/ স্তী)  ওপ� অসপ্কত ষিিতযাবটি এখযাটন নীটে বসণ্কত িম্পসতি� দখি সনটয়টেন।
সবটশষত ওই ঋণগ্রহীতযাগণ এবিং েনিযাধযা�ণটর এতদ্দযা�যা উক্ত িম্পসতি সনটয় বিনটদন নযা র�যা� 
েন্ িতর্ক র�যা হটছে এবিং উক্ত িম্পসতি সনটয় বয–বরযানও বিনটদন ₹৭,৭৩,৬৪,১৭৬. ৬৭/ – 
(সাত টকাটি বতোতির লক্ষ ট�ৌ�ট্টি হাজার একয়শা বছোতির োকা এবং সাত�ট্টি পেসা িাত্র) এবিং 
এ� ওপ� িুদ িটিত  আসদত্ সবিিযা স�নযাসি সিসিটেড–এ� েযাে্ক িযাটপষি হটব।
 উক্ত অ্যাটক্ট� ১৩ ধযা�যা� ( ৮)  নিং উপধযা�যা� িিংস্যান অনুযযায়ী প্রযাপ্ বিয়যাটদ� িটধ্ সনম্নসিসখত 
েযাসিনযুক্ত পস�িম্পদ েযািযাটনযা� ব্বস্যা গ্রহটণ� েন্ িিংসলিষ্ট ঋণগ্রহীতযাগটণ� িটনযাটযযাগ আরষ্কণ 
র�যা হটছে।

স্াবর সম্পবতির বববরণ: – 
অপস�হযায্ক িিগ্র পস�িযাণ সহটিটব আিংসশর সতন তিযা ও আিংসশর েযা� তিযা (এরতিযা  ১১০০ বগ্ক�ুে, 
বদযাতিযা  ১১০০ বগ্ক�ুে, সতনতিযা  ১১০০ বগ্ক�ুে, েযা�তিযা  ৫০০ বগ্ক�ুে)  িটিত ২ ( দুই)  রযাঠযা ৬ 
( েয়)  েেযার ২০ ( কুসি)  বগ্ক�ুে েসি যযা� সস্সত ও সবব�ণ:  রিরযাতযা পু� সনগি, বপ্রসিটিি নিং ৭৭, 
িটনযাহ�পুকু� ব�যাড, রিরযাতযা ৭০০০২৯, ৮৫ নিং ওয়যাড্ক, ্যানযা বির, দযায়, েযাে্ক, সিি বপনটডন, 
েযাসহদযা, দযাসব িুক্ত ও িরি িুসবধযা, যযাতযায়যাত অসধরযা� যুক্ত। িীিযানযা–উতি�:  বপ্রসিটিি নিং ৭৮, 
িটনযাহ�পুকু� ব�যাড, দসষিণ:  ১২ পুে েওিযা রিন প্যাটিে, পূব্ক;  বপ্রসিটিি নিং ৭৬, িটনযাহ�পুকু� 
ব�যাড, পসচিি:  িটনযাহ�পুকু� ব�যাড।
 স্বাাঃ– 
 অরুণাে ট�া�, টিান নং ৯৮৭৪৭০২৩৭২
তাবরখ:  ৩০ জুন, ২০২২   বর�া বসং টিান নং ৭০০৩৩২৮৯৮৩
স্ান:  কলকাতা   অনয়ুিাবদত আবিকাবরক, আবদত্য ববিলা বিনান্স বলবিয়েড  

 আবদত্য ববিলা বিনান্স বলবিয়েড

 RECRUITMENT NOTICE
New Town Kolkata Development Authority invites application 
from retired Govt. Exe. Engineer (C), Veterinary Officer, 
SAE (C), Accountant & Dealing Assistant below 62 years on 
contractual basis vide No. 4983/NKDA/Admin-1131/22, Dated- 
30/06/2022. Last date of submitting application on 12/07/2022. 
For other details please visit our website at www.nkdamar.org 
and the notice board at Plot No. DG/13, Premises No. 4-3333, 
AA-1D, New Town.

CEO
New Town Kolkata

Development Authority 

�ি্ক নিং ১৪
[ ব�গুটিশন ৩৩( ২)  দ্রষ্টব্] 

ব�সেস্টযাড্ক এ/ সড, দযাসস্ত দ্যা�যা, ব্্্ক হওয়যায় প্ররযাশটন� িযাধ্টি
বরকোবর অবিসার–I / II  এর অবিস

টডেস বরকোবর ট্াইবুনাল কলকাতা  ( বডআরটি–২ ) 
ব্যা� নিং ৭, েীবনিুধযা সবস্ডিং, ৪২সি, েওহ�িযাি 

বনহরু ব�যাড, রিরযাতযা–  ৭০০০৭১
দাবব ববজ্ঞবতি

স�রিযাস� অ� বডেি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক�যাপসি অ্যাক্ট, ১৯৯৩ 
এ� ধযা�যা নিং ২৫ ব্টর ২৮ এবিং ইনরযাি ে্যাক্স অ্যাক্ট, 
১৯৬১ এ� সদ্তীয় ত�সিটি� রুি ২ অধীটন সবজ্ঞসতি
আরবস/৭৩/ ২০২০                       ২৪. ০৬. ২০২২

পাঞ্াব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
~ বনাি ~ 

শ্রী ববোস সরকার
প্রবত: 
( বসবড ১)  শ্রী ববোস সরকার, সপতযা– সবশ্বনযা্ 
ি�রযা�, গ্রযাি– বেযায়যাসনয়যা, বপযাঃঅঃ– বেযায়যাসনয়যা, 
্যানযা– বরযাটতযায়যাসি, বেিযা– নসদয়যা, পসচিিবঙ্গ– 
৭৪১৩১৭
এতদ্দযা�যা এই িটি্ক সবজ্ঞসতি েযাস� র�যা হটছে বয, 
ওএ/৫৮৯/ ২০১৬ এ� বপ্রসষিটত িহযািযান্ সপ্রিযাইসডিং 
অস�িযা�, বডেি স�রিযাস� ট্যাইবুনযাি রিরযাতযা 
( সডআ�টি–২)  এ� আটদশ অনুযযায়ী েযাস�রৃত 
স�রিযাস� িযাটি্কস�টরে বিযাতযাটবর আপনযাটদ� ব্টর 
₹২৮,২২,০৪৫. ২৩ ( আঠাশ লক্ষ বাইশ হাজার 
পঁেতাবলিশ োকা এবং টতইশ পেসা িাত্র), তৎিহ 
২৩. ০৩. ২০১৬ তযাস�খ ব্টর আদযাটয়� তযাস�খ 
পয্কন্ত বযাসষ্কর ১২. ২৫%  হযাট� বটরয়যা ও িসবষ্টত� 
ি�ি িুদ এবিং িযািুি বযাবদ আপনযাটদ� ( বযৌ্ ও 
এররিযাটব)  ব্টর ₹৩৬,০০৫. ০০ (ছবত্রশ হাজার 
পাঁ� োকা িাত্র)  বটরয়যা ও অনযাদযায়ী �টয়টে।
২.  এতদ্দযা�যা এই সবজ্ঞসতি প্রযাসতি� তযাস�খ ব্টর 
১৫  সদটন� িটধ্ উপস�সিসখত অ্্কযাঙ্ক পস�টশযাটধ� 
েন্ আপনযাটদ� প্রসত সনটদ্কশ বদওয়যা হটছে, যযা� 
অন্্যা হটি স�রিযাস� অ� বডেি সডউ েু ব্যাঙ্কি 
অ্যান্ড স�নযাসসিয়যাি ইনসস্টটিউশনি অ্যাক্ট, ১৯৯৩ ও 
এ� অধীটন �সেত রুিিিূটহ� িিংস্যান বিযাতযাটবর 
আপনযাটদ� সবরুটদ্ধ বটরয়যা পুনরুদ্ধযাট�� আইসন 
প্রসরিয়যা েযািযাটনযা হটব।
৩.  এতদ্দযা�যা শুনযাসন� প�বততী তযাস�টখ� িটধ্ 
আপনযাটদ� পস�িম্পদিিূটহ� সবশদ খসতয়যান এরটি 
হি�নযািযা� িযাধ্টি ব�যাষণযা� েন্ আপনযাটদ� প্রসত 
আটদশ েযাস� র�যা হটছে।
৪.  এতদ্দযা�যা এই রযায্কযাসদ� প�বততী প্রসরিয়যা� েন্ 
সনম্নস্যাষি�রযা�ী� িযািটন ১৭. ০৮. ২০২২ তযাস�টখ 
িরযাি ১০: ৩০েযায় হযাসে� ্যারযা� েন্ আপনযাটদ� 
প্রসত আটদশ েযাস� র�যা হটছে।
৫.  ওপট� বিখযা অ্্কযাঙ্ক েযািযাও আপনযা�যা সনম্নসিসখত 
অ্্কযাঙ্ক প্রদযাটন দযায়বদ্ধ:
 ( র)  রযায্কযাসদ িম্পন্নরযা�ী এই িযাটি্কস�টরটে� সবজ্ঞসতি/  
প্রসরিয়যা শুরু� প�বততী বিয়যাটদ� েন্ প্রটদয় িুদ; 
 ( খ) এই সবজ্ঞসতি ও পট�যায়যানযা� পস�টষবযা এবিং 
বটরয়যা অ্্কযাঙ্ক পুনরুদ্ধযাট�� রযায্কযাবসি িিংরিযান্ত 
যযাবতীয় িযািুি, েযাে্ক ও খ�েযাপযাসত।
নীটে এই ট্যাইবুনযাটি� সিিটিযাহ� সদটয় আসি স্যাষি� 
র�িযাি। তযাস�খ:  ২৪. ০৬. ২০২২।

স�রিযাস� অস�িযা�
িযা�ত ি�রযা�

রিরযাতযা বডেি স�রিযাস� ট্যাইবুনযাি  ( সডআ�টি–২)    

টডট্ স বরকোবর ট্াইবুনাল কলকাতা ( বডআরটি ১) 
‘জীবনসুিা ববব্ডং’, ৯ নং ট্ার,

৪২–বস, টজ এল টনহরু টরাড, কলকাতা– ৭০০০৭১
টকস নং ওএ/৮৪৪/ ২০১৬

টডে বরকোবর ট্াইবুনাল ( প্রবসবডওর)  রুলস, ১৯৯৩ এর 
রুল ৫ সাব–রুল ( ২এ)  সহ পঠনীে উক্ত অ্যায়ক্টর ১৯ নং 
িারার ( ৪)  নং উপিারািীয়ন সিন

এবক্সববে নং ১৭৯৫
কানািা ব্যাঙ্ক

বনাি
কাবতক্ িণ্ডল ও অন্যরা

প্রসত: 
( ১)  কাবত্ক িণ্ডল ও অন্যরা, ১৬৩, ে্যািংিযা, দসষিণ িযােযা, 
্যানযা– বযাগুইআটি, রিরযাতযা, পসচিিবঙ্গ– ৭০০০৫৯
( ২)  বিয়সস িঞ্ু িণ্ডল, স্যািী– প্রয়যাত সবষু্পদ িণ্ডি, 
১৬৩, ে্যািংিযা, দসষিণ িযােযা, ্যানযা– বযাগুইআটি, রিরযাতযা, 
পসচিিবঙ্গ– ৭০০০৫৯
( ৩)  অবিত সরকার, সপতযা– বযা�ীন্দ ি�রযা�, ১০৬/ ৫, 
শ�ৎ ব�যাষ ব�যাড, রিরযাতযা, পসচিিবঙ্গ– ৭০০০৩১

সিন
বযটহতু এই িহযািযান্ ট্যাইবুনযাি আনটদে� িটঙ্গ 
₹২৬,০৭,২২৫. ০০/ – বটরয়যা অ্্কযাঙ্ক পুনরুদ্ধযাট�� েন্ 
আপনযা� সবরুটদ্ধ উক্ত অ্যাটক্ট� ১৯( ৪)  ধযা�যাধীটন দযাটয়� 
র�যা আটবদটন� ( ওএ) বপ্রসষিটত িিন/  বনযাটিি েযাস� 
র�টে ( নস্পটত্র� রসপ িহ আটবদনটি এই বনযাটিি 
িিংিগ্ন) ।
উক্ত অ্যাটক্ট� ১৯ নিং ধযা�যা� ( ৪)  নিং উপধযা�যা অনুযযায়ী 
সববযাদী পষি রূটপ আপনযা� প্রসত সনম্নসিসখত সনটদ্কশ েযাস� 
র�যা হটছে: 
১)  এই িিন পস�টষবযা� তযাস�খ ব্টর  সতস�শ সদটন� 
িটধ্ সনষ্পসতি� আসে্ক বরন িঞ্ু� র�যা হটব নযা, তযা� রযা�ণ 
দশ্কযাটত হটব; 
২)  প্ররৃত আটবদটন� রিি নিং ৩এ অধীটন আটবদনরযা�ী 
দ্যা�যা সনধ্কযাস�ত িম্পসতিিিূহ ও পস�িম্পদিিূহ বযাটদ অন্ 
িিস্ত িম্পসতিিিূহ ও পস�িম্পটদ� সবব�ণ ব�যাষণযা র�টত 
হটব; 
৩)  শুনযাসন হটত েিযা এবিং িম্পসতিিিূহ বরিযাটর� আটবদন 
সনষ্পসতি� েন্ প্ররৃত আটবদটন� রিি নিং ৩এ অধীটন 
ব�যাসষত েযাসিনযুক্ত পস�িম্পদিিূহ বযা এই ধ�টন� 
পস�িম্পদিিূহ ও িম্পসতিিিূহ সনটয় বরযানও প্ররযা� 
বিনটদন বযা এগুসি সবসরি রট� বদওয়যা ব্টর আপনযাটর 
সব�ত ্যারটত বিযা হটছে; 
৪)  এই ট্যাইবুনযাটি� আগযাি অনুটিযাদন েযািযা প্ররৃত 
আটবদটন� রিি নিং ৩এ অধীন ব�যাষণযা অনুযযায়ী বয 
পস�িম্পদগুসি� ওপ� েযাসিনস্যা্্ক ততস� র�যা হটয়সেি 
এবিং/ বযা সনধ্কযাস�ত/ ব�যাসষত েযাসিনযুক্ত পস�িম্পদিিূহ বযা 
িম্পসতিিিূহ আপসন সবসরি, সিে বযা অন্ বরযানও উপযাটয় 
( স্যািযাসবর ব্বিযাসয়র পদ্ধসত বযাটদ)  হস্তযান্ত� র�টত 
পযা�টবন নযা; 
৫)  স্যািযাসবর ব্বিযাসয়র পদ্ধসতটত এই েযাসিনযুক্ত 
পস�িম্পদিিূহ বযা অন্যান্ পস�িম্পদিিূহ ও 
িম্পসতিিিূহ সবসরি রট� প্রযাতি সবরিয়িূটি্� সহিযাব সদটত 
এবিং এই িরি পস�িম্পদগুসি� ওপ� েযাসিনস্যা্্ক ধযা�র 
এই ব্যাঙ্ক বযা আস্্কর প্রসতষ্যানগুসিটত �ষিণযাটবষিণরৃত 
সনধ্কযাস�ত অ্যারযাউটন্ এই সবরিয়িূি্ েিযা সদটত আপসন 
দযায়বদ্ধ ্যারটবন।
এ� পযাশযাপযাসশ আপনযাটর আ�ও সনটদ্কশ বদওয়যা হটছে 
যযাটত আপনযা� সিসখত সববৃসত িটিত ( যযা� এরটি 
প্রসতসিসপ আটবদনরযা�ী� রযাটেও েিযা সদটত হটব)  
টরবজস্টায়রর সািয়ন ২২. ০৮. ২০২২ তাবরয়খ সকাল 
১০: ৩০োে আপসন হযাসে� ্যারটবন যযা� অন্্যা হটি 
আপনযা� অনুপসস্সতটতই এই আটবদটন� শুনযাসন এবিং 
�যায়দযান র�যা হটব।
আজ ২৬. ০৪. ২০২২ তাবরয়খ ট্াইবুনায়লর বসলয়িাহর 
বদয়ে আবি স্বাক্ষর করলাি।

স্বাাঃ– টরবজস্টার–ইন–�াজ্
টডেস বরকোবর ট্াইবুনাল –১  , কলকাতা

অথ্ িন্ত্রক
োরত সরকার

 িি্ নং:  এনবসএলটি ৩এ
বপটিশয়নর বণ্না বদয়ে ববজ্ঞাপন

[ রুল ৩৫ টদখুন] 
   ন্যাশনাল টকাম্পাবন ল’  ট্াইবুনাল, কলকাতা টবঞ্চ, 

কলকাতা সিীয়প
টকাম্পাবন বপটিশন ( বসএএ)  নং:  ৭১/ টকবব/ ২০২২

যার সয়গে সম্পবক্ত
টকাম্পাবন আয়বদন ( বসএএ)  নং:  ১১০/ টকবব/ ২০২১

সবষয়: 
১.  বৃন্াবন প্রয়জক্টস প্রাইয়েে বলবিয়েড, ব�সেস্টযাড্ক 
অস�ি– ২০১ �য়্যাি আ�টরড, ডযাঃ সব বরুয়যা ব�যাড, 
উিুবযাসি, গুয়যাহযাটি, রযািরুপ, আিযাি– ৭৮১০০৭।

 .......  ব�েযাসল্টিং রযাি ট্যাসি�যাস� বরযাম্পযাসন/  
অআটবদনরযা�ী

২.  ইনফ্ায়কোর বসয়স্টিস প্রাইয়েে বলবিয়েড, ব�সেস্টযাড্ক 
অস�ি– এি ১৬, এরতিযা িযাকুি ব�যাড, সশবধযাি 
িসদেট�� রযাটে, সতনিুসরয়যা, আিযাি– ৭৮৬১২৫।  

....... ট্যাসি�যা�যা� বরযাম্পযাসন নিং ১/  অআটবদনরযা�ী
৩.  টখারবডো বব্ডারস প্রাইয়েে বলবিয়েড, ব�সেস্টযাড্ক 
অস�ি– পসচিি বিগযাঁও, ওয়যাড্ক নিং ১৩ েযািুরবযাসি, এন 
এইে ৩৭, ্যানযা বগৌ�ের, গুয়যাহযাটি, রযািরুপ, আিযাি– 
৭৮১০৩৫।

  ....... ট্যাসি�যা�যা� বরযাম্পযাসন নিং ২/  অআটবদনরযা�ী
৪.  বি্িান টট্বডং টকাম্পাবন প্রাইয়েে বলবিয়েড, 
ব�সেস্টযাড্ক অস�ি– পসচিি বিগযাঁও, ওয়যাড্ক নিং ১৩ 
েযািুরবযাসি, এন এইে ৩৭, ্যানযা বগৌ�ের, গুয়যাহযাটি, 
রযািরুপ, আিযাি– ৭৮১০৩৫।  

....... ট্ান্সিারার টকাম্পাবন নং ৩/  অআয়বদনকারী
৫.  বগ্রনবেউ টি টকাম্পাবন প্রাইয়েে বলবিয়েড, ব�সেস্টযাড্ক 
অস�ি– এি বর পটয়ন্, রুি নিং ৪০৩, ২৭, ববসন্ঙ্ক সস্টে, 
রিরযাতযা ৭০০০০১।  

.......  বডিাজ্ড টকাম্পাবন//  আয়বদনকারী
বপটিশয়নর টনাটিস

ব�েযাসল্টিং রযাি ট্যাসি�যাস� বরযাম্পযাসন বদৃেযাবন প্রটেক্টি 
প্রযাইটিে সিসিটেড (PAN: AABCV8675L) এ� 
িটঙ্গ  ট্যাসি�যা�যা� বরযাম্পযাসন নিং ১ ইনফ্যাটরয়যা� সিটস্টিি 
প্রযাইটিে সিসিটেড (PAN: AACI2097N), ট্যাসি�যা�যা� 
বরযাম্পযাসন নিং ২ বখযা�সডয়যা সব্ডযা�ি প্রযাইটিে সিসিটেড 
(PAN: AADCK5482G), ট্যাসি�যা�যা� বরযাম্পযাসন 
নিং ৩ বধ্কিযান বট্সডিং বরযাম্পযাসন প্রযাইটিে সিসিটেড 
(PAN: AABCV6493N), ট্যাসি�যা�যা� বরযাম্পযাসন 
নিং ৪ সগ্রনসিউ টি বরযাম্পযাসন প্রযাইটিে সিসিটেড 
(PAN: AACCG9209N )–এ�  িিংযুসক্তর�ণ সস্ি 
অনুটিযাদটন� েন্ উপস�সিসখত আটবদনরযা�ীটদ� 
ত�ট�  এন গুরুিূসত্ক, েযাে্কযাড্ক অ্যারযাউন্্যান্, পযাে্কনযা�, 
িযাট�যাসত অ্যান্ড অ্যাটিযাসিটয়েি, েযাে্কযাড্ক অ্যারযাউনে্যান্ি, 
১৬ স্ট ্যযান্ড ব�যাড, ডযায়িন্ড বহস�টেে সবস্ডিং, ৬ তিযা, রুি 
নিং এন ৫০৩, রিরযাতযা ৭০০০০১ দ্যা�যা এরটি সপটিশন 
বপশ র�যা হটয়টে। ন্যাশনযাি বরযাম্পযাসন ি’  ট্যাইবুনযাি, 
রিরযাতযা ববটঞ্চ� ২১ েুন, ২০২২–এ আটদটশ উক্ত 
সপটিশনটি ন্যাশনযাি বরযাম্পযাসন ি’  ট্যাইবুনযাটি� রিরযাতযা 
ববটঞ্চ িঙ্গিবযা�, ২৬ েুিযাই, ২০২২ তযাস�টখ শুনযাসন হটব 
বটি সস্� হটয়টে।
উক্ত সপটিশটন বরযানও ব্সক্ত িি্্কন বযা সবট�যাসধতযা 
র�টত েযাইটি সনটে� নযাি ও ঠিরযানযা� িটঙ্গ তযাঁ� 
েযাে্কযাড্ক অ্যারযাউনে্যান্ দ্যা�যা ইছেযা সববৃত রট� বনযাটিি  
এই সপটিশনযা�গটণ� েযাে্কযাড্ক অ্যারযাউনে্যাটন্� রযাটে 
এিনিযাটব পযাঠযাটবন যযাটত বিটি এই শুনযাসন� সনধ্কযাস�ত 
তযাস�টখ� রিপটষি দু’ সদন আটগ এই সপটিশনযা�গটণ� 
প্রসতসনসধ� রযাটে েিযা পটি। বরযানও ব্সক্ত এই 
সপটিশটন� সবট�যাসধতযা র�টত েযাইটি সনেস্ এস�টডসিে 
িহ সবট�যাসধতযা� রযা�ণ উটলিখ রট� ওই বনযাটিটি� 
িটঙ্গ িিংিগ্ন রট� বদটবন। প্রটযযাে্ অ্্কযাঙ্ক আদযায় সদটয় 
বয বরযানও ব্সক্ত সনম্নস্যাষি�রযা�ী� রযাে ব্টর ওই 
সপটিশটন� রসপ িিংগ্রহ র�টত পযাট�ন।
তযাস�খ:  ৩০.০৬. ২০২২
স্যান:  রিরযাতযা

স্যাঃ–
এন গুরুিূসত্ক, 

পযাে্কনযা�, 
িযাট�যাসত অ্যান্ড অ্যাটিযাসিটয়েি,

 েযাে্কযাড্ক অ্যারযাউনে্যান্ি, 
১৬ স্ট্যান্ড ব�যাড, ডযায়িন্ড বহস�টেে সবস্ডিং, 

৬ তিযা, রুি নিং এন ৫০৩, রিরযাতযা ৭০০০০১।          

�ি্ক নিং ১৪
[ ব�গুটিশন ৩৩( ২)  দ্রষ্টব্] 

ব�সেস্টযাড্ক এ/ সড, দযাসস্ত দ্যা�যা, ব্্্ক হওয়যায় প্ররযাশটন� িযাধ্টি
বরকোবর অবিসার–I / II  এর অবিস

টডেস বরকোবর ট্াইবুনাল কলকাতা  ( বডআরটি ৩ ) 
ট্ার নং ৮, জীবনসিুা ববব্ডং, ৪২বস, জওহরলাল 

টনহরু টরাড, কলকাতা–  ৭০০০৭১

দাবব ববজ্ঞবতি
স�রিযাস� অ� বডেি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক�যাপসি অ্যাক্ট, ১৯৯৩ 
এ� ধযা�যা নিং ২৫ ব্টর ২৮ এবিং ইনরযাি ে্যাক্স অ্যাক্ট, 
১৯৬১ এ� সদ্তীয় ত�সিটি� রুি ২ অধীটন সবজ্ঞসতি

আরবস/৩২/ ২০২০
পাঞ্াব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

~ বনাি ~ 
অবেয়�ক �ক্রবততী

প্রসত: 
( বসবড ১)  অবেয়�ক �ক্রবততী, ের রযাঁঠযাসিয়যা, িূয্ক বিন 
পলিী, সশউসি, বতসিসনপযািযা, ব্যা�যারপু�, রিরযাতযা– 
৭০০১২১, উতি� ২৪ প�গনযা
এতদ্দযা�যা এই িটি্ক সবজ্ঞসতি েযাস� র�যা হটছে বয, 
ওএ/১৫৭/ ২০১৩ এ� বপ্রসষিটত িহযািযান্ সপ্রিযাইসডিং 
অস�িযা�, বডেি স�রিযাস� ট্যাইবুনযাি রিরযাতযা 
( সডআ�টি–৩)  এ� আটদশ অনুযযায়ী েযাস�রৃত 
স�রিযাস� িযাটি্কস�টরে বিযাতযাটবর আপনযাটদ� ব্টর 
₹১২,৪৬,২৪২. ০০ ( বায়রা লক্ষ টছ�বলিশ হাজার দুয়শা 
ববোবলিশ োকা িাত্র), তৎসহ ১৬. ০৭. ২০১৩ তযাস�খ 
ব্টর আদযাটয়� তযাস�খ পয্কন্ত বযাসষ্কর ১১. ৯৫%  হযাট� 
বটরয়যা ও িসবষ্টত� ি�ি িুদ এবিং িযািুি বযাবদ 
আপনযাটদ� ( বযৌ্ ও এররিযাটব/  পূণ্কত/  িীিযাবদ্ধ)  
ব্টর ₹১৫,০০০. ০০ ( পয়নয়রা হাজার োকা িাত্র)  
বটরয়যা ও অনযাদযায়ী �টয়টে।
২.  এতদ্দযা�যা এই সবজ্ঞসতি প্রযাসতি� তযাস�খ ব্টর ১৫  
সদটন� িটধ্ উপস�সিসখত অ্্কযাঙ্ক পস�টশযাটধ� েন্ 
আপনযাটদ� প্রসত সনটদ্কশ বদওয়যা হটছে, যযা� অন্্যা হটি 
স�রিযাস� অ� বডেি সডউ েু ব্যাঙ্কি অ্যান্ড স�নযাসসিয়যাি 
ইনসস্টটিউশনি অ্যাক্ট, ১৯৯৩ ও এ� অধীটন �সেত 
রুিিিূটহ� িিংস্যান বিযাতযাটবর আপনযাটদ� সবরুটদ্ধ 
বটরয়যা পুনরুদ্ধযাট�� আইসন প্রসরিয়যা েযািযাটনযা হটব।
৩.  এতদ্দযা�যা শুনযাসন� প�বততী তযাস�টখ� িটধ্ 
আপনযাটদ� পস�িম্পদিিূটহ� সবশদ খসতয়যান এরটি 
হি�নযািযা� িযাধ্টি ব�যাষণযা� েন্ আপনযাটদ� প্রসত 
আটদশ েযাস� র�যা হটছে।
৪.  এতদ্দযা�যা এই রযায্কযাসদ� প�বততী প্রসরিয়যা� েন্ 
সনম্নস্যাষি�রযা�ী� িযািটন ১৮. ০৮. ২০২২ তযাস�টখ 
িরযাি ১০: ৩০েযায় হযাসে� ্ যারযা� েন্ আপনযাটদ� প্রসত 
আটদশ েযাস� র�যা হটছে।
৫.  ওপট� বিখযা অ্্কযাঙ্ক েযািযাও আপনযা�যা সনম্নসিসখত 
অ্্কযাঙ্ক প্রদযাটন দযায়বদ্ধ:
 ( র)  রযায্কযাসদ িম্পন্নরযা�ী এই িযাটি্কস�টরটে� সবজ্ঞসতি/  
প্রসরিয়যা শুরু� প�বততী বিয়যাটদ� েন্ প্রটদয় িুদ; 
 ( খ) এই সবজ্ঞসতি ও পট�যায়যানযা� পস�টষবযা এবিং বটরয়যা 
অ্্কযাঙ্ক পুনরুদ্ধযাট�� রযায্কযাবসি িিংরিযান্ত যযাবতীয় িযািুি, 
েযাে্ক ও খ�েযাপযাসত।
নীটে এই ট্যাইবুনযাটি� সিিটিযাহ� সদটয় আসি স্যাষি� 
র�িযাি। তযাস�খ:  ১৩. ০৬. ২০২২।

স্যাঃ–
বনশ্রী গুহ সনটয়যাগী
স�রিযাস� অস�িযা�

বডেি স�রিযাস� ট্যাইবুনযাি  রিরযাতযা ( সডআ�টি–৩)      

টডেস বরকোবর ট্াইবুনাল কলকাতা ( বডআরটি ৩) 
‘জীবনসিুা ববব্ডং’, ৮ নং ট্ার,

৪২–বস, টজ এল টনহরু টরাড, কলকাতা– ৭০০০৭১
টকস নং ওএ/২৭১/ ২০১৯

টডে বরকোবর ট্াইবুনাল ( প্রবসবডওর)  রুলস, ১৯৯৩ এর 
রুল ৫ সাব–রুল ( ২এ)  সহ পঠনীে উক্ত অ্যায়ক্টর ১৯ নং 
িারার ( ৪)  নং উপিারািীয়ন সিন

এবক্সববে নং ১১৬৯
পাঞ্াব অ্যান্ বসন্ধ ব্যাঙ্ক

বনাি
ববিল দাস ও অন্যরা

প্রসত: 
( ১)  ববিল দাস ও অন্যরা, সপতযা– েযানযা বনই, বদশবন্ধু 
নগ�, পযাঁেটপযাতযা বিযানযা�পু�, রিরযাতযা, দসষিণ েসবিশ 
প�গনযা, পসচিিবঙ্গ– ৭০০১৫২
( ২)  অলীপ অবিকারী, ৩০/ ১, ডযাঃ উটিশ সিত্র ব�যাড, 
রিরযাতযা, দসষিণ েসবিশ প�গনযা, পসচিিবঙ্গ– ৭০০১৩৭
( ৩)  রীতা দাস, পাঁ�য়পাতা, বদশবন্ধু নগ�, বিযানযা�পু�, 
রিরযাতযা, দসষিণ েসবিশ প�গনযা, পসচিিবঙ্গ– ৭০০১৫২

সিন
বযটহতু ওএ/ ২৭১/ ২০১৯ িহযািযান্ সপ্রিযাইসডিং অস�িযা�/  
ব�সেস্টযা� িিীটপ ২৬. ০৩. ২০২১ তযাস�টখ তযাসিরযািুক্ত 
হটয়টে।
বযটহতু এই িহযািযান্ ট্যাইবুনযাি আনটদে� িটঙ্গ 
₹১২,৩১,০৫৯. ৫৮/ – বটরয়যা অ্্কযাঙ্ক পুনরুদ্ধযাট�� েন্ 
আপনযাটদ� সবরুটদ্ধ উক্ত অ্যাটক্ট� ১৯( ৪)  ধযা�যাধীটন 
দযাটয়� র�যা আটবদটন� ( ওএ) বপ্রসষিটত িিন/  বনযাটিি 
েযাস� র�টে ( নস্পটত্র� রসপ িহ আটবদনটি এই বনযাটিি 
িিংিগ্ন) ।
উক্ত অ্যাটক্ট� ১৯ নিং ধযা�যা� ( ৪)  নিং উপধযা�যা অনুযযায়ী 
সববযাদী পষি রূটপ আপনযা� প্রসত সনম্নসিসখত সনটদ্কশ েযাস� 
র�যা হটছে: 
১)  এই িিন পস�টষবযা� তযাস�খ ব্টর  সতস�শ সদটন� 
িটধ্ সনষ্পসতি� আসে্ক বরন িঞ্ু� র�যা হটব নযা, তযা� 
রযা�ণ দশ্কযাটত হটব; 
২)  প্ররৃত আটবদটন� রিি নিং ৩এ অধীটন আটবদনরযা�ী 
দ্যা�যা সনধ্কযাস�ত িম্পসতিিিূহ ও পস�িম্পদিিূহ বযাটদ 
অন্ িিস্ত িম্পসতিিিূহ ও পস�িম্পটদ� সবব�ণ ব�যাষণযা 
র�টত হটব; 
৩)  শুনযাসন হটত েিযা এবিং িম্পসতিিিূহ বরিযাটর� 
আটবদন সনষ্পসতি� েন্ প্ররৃত আটবদটন� রিি নিং 
৩এ অধীটন ব�যাসষত েযাসিনযুক্ত পস�িম্পদিিূহ বযা এই 
ধ�টন� পস�িম্পদিিূহ ও িম্পসতিিিূহ সনটয় বরযানও 
প্ররযা� বিনটদন বযা এগুসি সবসরি রট� বদওয়যা ব্টর 
আপনযাটর সব�ত ্যারটত বিযা হটছে; 
৪)  এই ট্যাইবুনযাটি� আগযাি অনটুিযাদন েযািযা প্ররৃত 
আটবদটন� রিি নিং ৩এ অধীন ব�যাষণযা অনুযযায়ী বয 
পস�িম্পদগুসি� ওপ� েযাসিনস্যা্্ক ততস� র�যা হটয়সেি 
এবিং/ বযা সনধ্কযাস�ত/ ব�যাসষত েযাসিনযুক্ত পস�িম্পদিিূহ বযা 
িম্পসতিিিূহ আপসন সবসরি, সিে বযা অন্ বরযানও উপযাটয় 
( স্যািযাসবর ব্বিযাসয়র পদ্ধসত বযাটদ)  হস্তযান্ত� র�টত 
পযা�টবন নযা; 
৫)  স্যািযাসবর ব্বিযাসয়র পদ্ধসতটত এই েযাসিনযুক্ত 
পস�িম্পদিিূহ বযা অন্যান্ পস�িম্পদিিূহ ও 
িম্পসতিিিূহ সবসরি রট� প্রযাতি সবরিয়িূটি্� সহিযাব সদটত 
এবিং এই িরি পস�িম্পদগুসি� ওপ� েযাসিনস্যা্্ক ধযা�র 
এই ব্যাঙ্ক বযা আস ্্কর প্রসতষ্যানগুসিটত �ষিণযাটবষিণরৃত 
সনধ্কযাস�ত অ্যারযাউটন্ এই সবরিয়িূি্ েিযা সদটত আপসন 
দযায়বদ্ধ ্যারটবন।
এ� পযাশযাপযাসশ আপনযাটর আ�ও সনটদ্কশ বদওয়যা হটছে 
যযাটত আপনযা� সিসখত সববৃসত িটিত ( যযা� এরটি 
প্রসতসিসপ আটবদনরযা�ী� রযাটেও েিযা সদটত হটব)  
টরবজস্টায়রর সািয়ন ০৮. ০৭. ২০২২ তাবরয়খ সকাল 
১০: ৩০োে আপসন হযাসে� ্যারটবন যযা� অন্্যা হটি 
আপনযা� অনুপসস্সতটতই এই আটবদটন� শুনযাসন এবিং 
�যায়দযান র�যা হটব।
আজ ১২. ০৪. ২০২২ তাবরয়খ ট্াইবুনায়লর বসলয়িাহর 
বদয়ে আবি স্বাক্ষর করলাি।

স্বাাঃ– টরবজস্টার
োরত সরকার

কলকাতা টডেস বরকোবর ট্াইবুনাল –৩

এসববআই
l ১ পাতার পর
বদশ েুটি আেটর যযায় বস্টে ব্যাটঙ্ক� সবসিন্ন 
শযাখযা� যযাবতীয় রযােরি্কও। এিসবআই 
অস�িযাি্ক অ্যাটিযাসিটয়শন িটূত্র েযানযা বগটে, 
এ� বেট� ২০২২–২৩ বেট�� প্র্ি 
তত্রিযাসিটর� সহটিব সনটরটশ� রযােও 
ব্যাহত হয়। েরুস� সিসতিটত িযাি্কযা� 
বি�যািটত� রযাে েিটে। ববসশ �যাটত 
িযাি্কযা� িেি হটত পযাট� বটি আশযা। 

পঞ্চায়েয়তর 
উপপ্রিান

l ১ পাতার পর
বখটত রযাে র�টত র�টত আ�ও দশেন 
আসদবযািী বিটয়টর ববযাঝযান, িিতযাসদসদ 
রীিযাটব তযাঁটদ� পযাটশ দযাঁসিটয়টেন। েয় 
বেযাহযা� প্ররটপে িযাটি িযাটি অ্্কিযাহযায্, 
নযানযা�রি িযাতযা� বটদেযাবস্ত, িযা�যািংবুরু 
্যান িিংস্যা�, সবসন পয়িযায় ধযািিযা–িযাদি 
প্রদযান, অিসেসর িযাষযাটর গুরুত্ব, �যাে্ 
েুটি আসদবযািী–অধু্সষত এিযারযাগুসি� 
বযািসত উন্নয়ন। ডসি� েীবনিিংগ্রযাটি 
উদ্ুদ্ধ রযািনযা–২ ব্লটর�ই বযাসিদেযা বদবু 
েুডু বিটিন, ‘িিংিযাট� অিযাব িট্বেও 
গস�ব িযানুটষ� েন্ উসন বযিযাটব প্রযাণপযাত 
র�টেন, তযা গব্ক র�যা� িটতযা।’ শুধু 
সদনিেুস�ই নয়, জ্যািযাসন� েন্ প্রযায়ই 
রযাঠকুটেযা িিংগ্রহও র�টত হয় ডসিটর। 

িখু্যিন্ত্রী বশয়ন্ই
l ১ পাতার পর
সশবটিনযা� সবটদ্রযাহী সবধযায়টর�যা ব�যাব�ই সনটেটদ� ‘আিি সশবটিনযা’ বটি দযাসব 
রট� আিটেন। বযািযািযাটহটব� আদশ্ক ব্টর সবেু্ত হটয়টে সশবটিনযা। সহদেুত্ববযাদ 
আদশ্ক ব্টর িট� আিটে দি। এসদন এরনযা্ সশটন্ড বিটিন, ‘বযািযািযাটহটব� 
সহদেুত্বটর এসগটয় সনটয় যযাব। আিযাটদ� সবধযায়টর�যা উন্নয়নিূির রযাে র�টত 
প্রসতশ্রুসতবদ্ধ। আিযাটদ� িটঙ্গ ৫০ েন সবধযায়র �টয়টেন। সবটেসপ� সবধযায়র 
িিংখ্যা ববসশ ্ যারটিও বদটবন্দ �িনসবশ িুখ্িন্তী� পদ গ্রহণ রট�নসন। বি িটন� 
পস�েয় সদটয়টেন সতসন। তযাঁ� রযাটে আসি রৃতজ্ঞ।’ �যােননসতর পয্কটবষিরটদ� িটত, 
এরনযা্টর িুখ্িন্তী� বেয়যা� বেটি সদটয় বি েযাি সদটয়টে সবটেসপ। বযািযািযাটহটব� 
উতি�যাসধরযা�ী উদ্ধব ঠযারট�� বনতৃত্বযাধীন সশবটিনযা দিটিটর বিটে খযান খযান রট� 
সদটত সশটন্ডটর বরৌশিগত রযা�টণই িুখ্িন্তী� কুসি্ক বেটি সদটয়টে সবটেসপ। গত 
সরেুসদন ধট� সশটন্ড� উচ্যারযাঙ্কযায় সবটেসপ হযাওয়যা সদটয় বগটে এবিং সবধযায়র 
িিংখ্যা� সনস�টখ বি দি হওয়যা িট্বেও িুখ্িন্তী পদ বেটি সদটয়টে তযা�যা। িসবষ্টত 
িহযা�যাট্রে এরিযাত্র সহদেতু্ববযাদী দি সহটিটব সবটেসপটর তুটি আনযা�ই বরৌশি 
বগরুয়যা সশসবট��। 

এসদন সবটরটি বগযায়যা ব্টর িুম্বইটয় বপৌেঁন সবটদ্রযাহীটদ� বনতযা এরনযা্ 
সশটন্ড। বিযােযা �িনসবটশ� বযািিবটন যযান। বিখযান ব্টর �যাে্পযাি িগৎ সিিং 
বরযাসশয়যাস�� রযাটে সগটয় ি�রযা� গঠটন� দযাসব েযানযান তযঁা�যা। পট� িযািংবযাসদর 
তবঠটর �িনসবশ বটিন, ‘২০১৯ িযাটি সবটেসপ ও সশবটিনযা বেযাে রট� সনব্কযােটন 
িটিসেি। প্রধযানিন্তী নট�ন্দ বিযাসদ� বনতৃটত্ব বি েয় বিটি। বিবযাট� প্রধযানিন্তী 
িুখ্িন্তী িুখ ব�যাষণযা রট�সেটিন এবিং িরটিই এরিত হটয়সেটিন। সরন্তু সনব্কযােটন� 
�ি প্ররযাটশ� প� সশবটিনযা সিদ্ধযান্ত বদিযায়। এিন দটি� িটঙ্গ বেযাে রট�সেি 
সশবটিনযা, যযাটদ� বযািযািযাটহব ঠযারট� আেীবন সবট�যাসধতযা রট� এটিটেন। সশবটিনযা 
েনতযা� �যায়টর অপিযান’

এসদটর, উদ্ধব ঠযারট�� ইস্ত�যা� প� িহযা�যা্রে নবসনি্কযাণ বিনযা (এিএনএি)–� 
প্রধযান �যাে ঠযারট� এর েুইটে তুটতযা দযাদযা উদ্ধবটর রেযাষি রট� সিটখটেন, 
‘যখন বরউ বিৌিযাগ্টর তযাঁ� ব্সক্তগত রৃসতত্ব বটি িটন রট�। এবযা� এরেটন� 
পতটন� সদটর যযাত্রযা শুরু হি।’ অন্সদটর, সশবটিনযা িুখপযাত্র িঞ্য় �যাউত 
বৃহপেসতবযা� সশটন্ড সশসবট�� সবরুটদ্ধ সবশ্বযাি�যাতরতযা� অসিটযযাগ তুটি 
বটিটেন, ‘সনটেটদ� বিযাটর�যাই সপটঠ েুস� বিট�টে।’ অন্সদটর, ি�রযা� 
বদটি� পযাশযাপযাসশ সবটেসপ� িষি্ িহযা�যাট্রে� আগযািী পু�সনব্কযােন। িুম্বই নগ� 
সনগি সশবটিনযা� দখটি �টয়টে। সশবটিনযা� শক্ত গি। বিই গিটরই এবযা� 
সনশযানযা র�টত েটিটে সবটেসপ। 

আজকায়লর প্রবতয়বদন

�যাে্ পুসিটশ� সডসে, ঝযািগ্রযাটি� 
পুসিশ িুপযা� ও অসতস�ক্ত পুসিশ 
িুপযাট�� সবরুটদ্ধ আদযািত অবিযাননযা� 
রুি েযাস� র�ি রিরযাতযা হযাইটরযাে্ক। 
সবট�যাধী দিটনতযা শুটিদেু অসধরযা�ী� 
আটবদটন� সিসতিটত বৃহপেসতবযা� এই 
সনটদ্কশ সদটয়টেন সবেযা�পসত িব্িযােী 
িট্যােযায্ক। অসিটযযাগ, আদযািটত� সনটদ্কশ 
ও �যাটে্� অ্যাডটিযাটরে বেনযাট�টি� 
প্রসতশ্রুসত� পট�ও গত ৭ েযানুয়যাস� বনতযাই 
যযাওয়যা ব্টর ঝযািগ্রযাটি� এই দুই 
পুসিশ আসধরযাস�র তযাঁটর আেটরটেন। 
আদযািত এই সতন অসধরযাস�রটর ৩০ 
েুিযাই উপসস্ত ব্টর এ� রযা�ণ ব্যাখ্যা 
র�টত সনটদ্কশ সদটয়টে। 

 পুসিটশ� ব্যাখ্যা 
েযাইি আদযািত

   িি্ এ
প্রকাশ্য ববজ্ঞবতি

[ ইনিিটিসসি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক�যাপ্টসি ববযাড্ক অ� ইসন্ডয়যা (ইনিিটিসসি ব�টেযাসিউশন প্রটিি �� রটপ্কযাট�ে পযা�িনি)  
ব�গুটিশনি, ২০১৬–� েন্ ব�গুটিশন ৬ অধীটন] 

বলন্য়স ইন্টারন্যাশনাল প্রাইয়েে বলবিয়েড– এর 
ঋণদাতায়দর অবগবতর জন্য

দরকাবর তথ্যাববল

১. রটপ্কযাট�ে ঋণগ্রহীতযা� নযাি বলন্য়স ইন্টারন্যাশনাল প্রাইয়েে বলবিয়েড

২. রটপ্কযাট�ে ঋণগ্রহীতযা� প্রসতষ্যা� তযাস�খ ১২/  ০৮/ ১৯৯৬

৩. বয রতৃ্কপটষি� অধীটন এই রটপ্কযাট�ে ঋণগ্রহীতযা 
প্রসতসষ্ত/ সনবন্ধীরৃত

ব�সেস্টযা� অ� বরযাম্পযাসনে–রিরযাতযা

৪. রটপ্কযাট�ে ঋণগ্রহীতযা� রটপ্কযাট�ে আইটডসন্টি  নযাম্বযা� U17232WB1996PTC080887

৫. রটপ্কযাট�ে ঋণগ্রহীতযা� ব�সে স্টযাড্ক অস�ি এবিং িুখ্ 
অস�ি ( যসদ ্যাটর)– এ� ঠিরযানযা

এন– ১৩, বনসি বিনগুতি ি�সণ, সিন্ডটি েযাওয়যা�, 
রিরযাতযা –৭০০০৮৭

৬. রটপ্কযাট�ে ঋণগ্রহীতযা� পস�টপ্রসষিটত ইনিিটিসসি 
শুরু� তযাস�খ

২৯/ ০৬/ ২০২২

৭. ইনিিটিসসি ব�টেযাসিউশন প্রটিি বটন্ধ� অনুসিত তযাস�খ ২৮/ ১২/ ২০২২

৮. ইটন্স�ি ব�টেযাসিউশন বপ্রযাট�শনযাি সহিযাটব 
সরিয়যা�ত ইনিিটিসসি বপ্রযাট�শনযাটি� নযাি এবিং 
ব�সেটস্টশন নম্ব�

সিিন শেীন্দ নযা্ ে্যােযাসে্ক, আইসবসবআই ব�সে নিং IBBI/
IPA-001/IP-P01027/2017-2018/11720

৯ . ববযাটড্ক� রযাটে সনবন্ধীরৃত  ইটন্স�ি ব�টেযাসিউশন 
বপ্রযাট�শনযাটি� ঠিরযানযা এবিং ই– বিি আইসড 

সিিন শেীন্দ নযা্ ে্যােযাসে্ক, ্্যাে নিং ১০সে, েযাওয়যা�– ২, 
িযাউ্ সিটি, ৩৭৫ সপ্রসি আটনযায়যা� শযাহ ব�যাড, রিরযাতযা–
 ৭০০০৬৮ বিি আইসড: milanchatterjee1965@
gmail.com

১০. ইটন্স�ি ব�টেযাসিউশন বপ্রযাট�শনযাটি� িটঙ্গ 
বযযাগযাটযযাগ র�যা� েন্ ব্বহযায্ক ঠিরযানযা এবিং ইটিি 
আইসড

সিিন শেীন্দনযা্ ে্যােযাসে্ক, ্্যাে নিং ১০ সে, েযাওয়যা�– ২, 
িযাউ্ সিটি, ৩৭৫ সপ্রসি আটনযায়যা� শযাহ ব�যাড, রিরযাতযা–
 ৭০০ ০৬৮, বিি আইসড: lindsaycirp @gmail.com 

 ১১. দযাসব েিযা বদওয়যা� বশ ষ তযাস�খ ১  ৩.০৭.২০২২

১২. ২১ নিং ধযা�যা� ( ৬এ)  নিং উপধযা�যা� ক্লে ‘ সব’ – এ� 
অধীটন ইটন্স�ি ব�টেযাসিউশন বপ্রযাট�শনযাি দ্যা�যা 
সনধ্কযাস�ত ঋণদযাতযাটদ� ( যসদ ্যাটর)  বরেসণসবিযাগ

প্রটযযাে্ নয়

১৩. বরযানও বরেসণটত ঋণদযাতযাটদ� অনুটিযাসদত প্রসতসনসধ সহটিটব 
সরিয়যাশীি হওয়যা� েন্ সেসনিত ইটন্স�ি ব�টেযাসিউশন 
বপ্রযাট�শনযািটদ� নযাি ( প্রসত বরেসণ� েন্ সতনেন রট�) 

প্রটযযাে্ নয়

১৪. ( র)  দ�রযাস� �ি্ক এবিং
 ( খ)  অনুটিযাসদত প্রসতসনসধটদ� সবশদ ত্্ উপিব্ধ 
�টয়টে এখ  যাটন: 

ওটয়বসিঙ্ক:  https://www.ibbi.gov.in/home/
downloads 
 ব্বহযাস�র ঠিরযানযা:  প্রটযযাে্ নয়

এতদ্দযা�যা এই সবজ্ঞসতি েযাস� র�যা হটছে বয, ন্যাশনযাি বরযাম্পযাসন ি’ ট্যাইবুনযাি, ২৯/ ০৬/ ২০২২ তযাস�টখ সিন্ডটি ইন্যা�ন্যাশনযাি–
 এ� রটপ্কযাট�ে ইনিিটিসসি ব�টেযাসিউশন প্রটিি শুরু� আটদশ েযাস� রট�টে।
এতদ্দযা�যা সিন্ডটি ইন্যা�ন্যাশনযাি– এ� ঋণদযাতযাটদ� ওপট�� বেসবটি রিি নিং ১০– এ উসলিসখত ঠিরযানযায় ইটন্স�ি 
ব�টেযাসিউশন বপ্রযাট�শনযাি– এ� রযাটে ১৩/ ০৭/ ২০২২ তযাস�টখ� িটধ্ তযাঁটদ� দযাসবগুসি য্যায্ প্রিযাণ িটিত বপশ র�যা� 
েন্ আহ্যান েযানযাটনযা হটছে। আস্্কর ঋণদযাতযা�যা য্যায্ প্রিযাণ িটিত তযাঁটদ� দযাসবগুসি বরবিিযাত্র ইটিরট্সনর উপযাটয় েিযা 
বদটবন। বযাসর িরি ঋণদযাতযা তযাঁটদ� দযাসব প্রিযাণ িটিত সনটে�যা হযাটত রট�, ডযার িযাধ্টি বযা ইটিরট্সনর উপযাটয় েিযা 
সদটত পযা�টবন।
দযাসব� িপটষি সি্্যা অ্বযা সবভ্যাসন্তর� প্রিযাণ দযাসখি র�টি েস�িযানযা র�যা হটত পযাট�।
 স্যাঃ
 সিিন শেীন্দ নযা্ ে্যােযাসে্ক
স্যান:  রিরযাতযা ইটন্স�ি ব�টেযাসিউশন বপ্রযাট�শনযাি– এ� নযাি ও স্যাষি�
 তযাস�খ:  ৩০ েুন ২০২২  ব�সেঃ নিং:  IBBI/IPA-002/IP-N00514/2017-2018/11592

 ঊ�া িাটি্ন বলবিয়েড
CIN: L31400WB1986 PLC 091621

ব�সেস্টযাড্ক অস�ি:  ২এ, বশক্সসপয়� ি�সণ, রিরযাতযা– ৭০০ ০৭১, িযা�ত, ব�যান:  ০৩৩–
 ৭১০০৬৩০০, �্যাক্স ( ০০৯১৩৩)  ৭১০০৬৪০০

ওটয়বিযাইে:  www.ushamartin.com,  ই–বিি:  investor@ushamartin.co.in 

টশোর িারকগয়ণর প্রবত ববজ্ঞবতি 
৩৬তি বাব�্ক সািারণ সো

ববজ্ঞবতি প্রদযান র�যা হটছে বয, বরযাম্পযাসন� ৩৬তি বযাসষ্কর িযাধযা�ণ িিযা ( এসেএি)  অনুসষ্ত 
হটব সিসডও রন�যাট�সসিিং/ অন্যান্ অসডও সিিু্য়যাি িযাধ্টি ( সিসি/ ওএসিএি)  শুরিবযা�, ২৯ 
েুিযাই ২০২২ িরযাি ১১. ৩০েযায় ( িযা�তীয় িিয়)  বযখযাটন এসেএি আহ্যায়র সবজ্ঞসতিটত সববৃত 
সবষয়িিূহ আটিযাসেত হটব।
বরযাম্পযাসনে অ্যাক্ট ২০১৩ এবিং তদঅন্তগ্কত রুিি, সিসরউস�টিে অ্যান্ড এক্সটেঞ্ ববযাড্ক অ� 
ইসন্ডয়যা ( সিসস্টিং অবসিটগশনি অ্যান্ড সডিটক্লযােযা� স�টরযায়যা�টিন্ি)  ব�গুটিশনি ২০১৫ 
িটঙ্গ পঠিতব্ রটপ্কযাট�ে সবষয়র িন্তটর� েযাস�রৃত সবসিন্ন িযাকু্কিযা�িিূহ ( এিসিএ)  এবিং 
সিসরউস�টিে অ্যান্ড এক্সটেঞ্ ববযাড্ক অ� ইসন্ডয়যা ( বিসব)  সনয়িযানুযযায়ী এসেএি আহ্যান র�যা 
হটব। ৩৬তি এসেএি সবজ্ঞসতি–িহ আস্্কর বষ্ক ২০২১– ২২ িিটয়� বযাসষ্কর প্রসতটবদন 
তবদু্সতন িযাধ্টি প্রদযান র�যা হটব িদি্গণটর যযাটদ� ই–বিি ঠিরযানযা বরযাম্পযাসন/ ব�সেস্টযা� 
অ্যান্ড বশয়যা� ট্যাসি�যা� এটেন্ ( আ�টিএ) / সডটপযাসেেস� পযাটি্কসিটপন্– এ� রযাটে নস্িুক্ত 
�টয়টে, বিসব িযাকু্কিযা� অনুিযাট� ১৩ বি ২০২২ তযাস�টখ।
িদি্গণ বখয়যাি �যাখটবন এসেএি সবজ্ঞসতি এবিং ২০২১– ২২ িিটয়� বযাসষ্কর প্রসতটবদন 
বরযাম্পযাসন� ওটয়বিযাইে www.ushamartin.com এবিং ন্যাশনযাি সিসরউস�টিে অ্যান্ড 
সডটপযাসেেস�ে সিসিটেড ( এনএিসডএি) – এ� ওটয়বিযাইে www.evoting.nsdl.com –এ 
পযাওয়যা যযাটব। অসতস�ক্তিযাটব এসেএি সবজ্ঞসতি এবিং ২০২১– ২২ িিটয়� বযাসষ্কর প্রসতটবদন 
স্টর এক্সটেঞ্িিূটহ� ওটয়বিযাইে য্যা সবএিই সিসিটেড এবিং ন্যাশনযাি স্টর এক্সটেঞ্ অ� 
ইসন্ডয়যা সিসিটেড– এ� ওটয়বিযাইে www.bseindia.com  এবিং www.nseindia.com –
 বতও পযাওয়যা যযাটব।
িদি্গণ বরবিিযাত্র সিসি/ ওএসিএি িযাধ্টি এসেএি িিযায় উপসস্ত হটয় অিংশগ্রহণ র�টত 
পযা�টবন। ওই অিংশগ্রহণ িম্পসর্কত সবশদ সনটদ্কশযাবযাসি এসেএি সবজ্ঞসতিটত প্রদযান র�যা হটব। 
বরযাম্পযাসনে অ্যাক্ট ২০১৩ বিরশন ১০৩ অনুযযায়ী এসেএি স্যাটন সিসি/ ওএসিএি িযাধ্টি 
উপসস্সত বরযা�যাি সহটিটব গণ্ র�যা হটব।
এসেএি সবজ্ঞসতিটত সববৃত সবষয়িিূটহ� ওপ� আটিযােনযা� েন্ বরযাম্পযাসন িদি্গণটর 
স�টিযাে ই– বিযাটিিং িুসবধযা প্রদযান র�টবন। এসেএি স্যাটন ই– বিযাটিিং িুসবধযা পযাওয়যা যযাটব। 
বয িরি িদি্ সিসি/ ওএসিএি িযাধ্টি িিযায় উপসস্ত ্যারটবন এবিং স�টিযাে ই– বিযাটিিং 
িযাধ্টি বিযােপ্রদযান রট�নসন এবিং অন্টদ� যযাঁটদ� বরযানও বযাধযা বনই তযাঁ�যা এসেএি স্যাটন 
তবদু্সতন িযাধ্টি বিযােপ্রদযান র�টত পযা�টবন। বরযাম্পযাসন তবদু্সতন িযাধ্টি বিযাে িুসবধযা� 
েন্ এনএিসডএি– বর সনটয়যাসেত রট�টে। বয িরি িদি্গটণ� ই– বিি ঠিরযানযা 
বরযাম্পযাসন/ আ�টিএ/ সডটপযাসেেস� পযাটি্কসিটপন্– এ� রযাটে নস্িুক্ত �টয়টে তযাঁ�যা তযাঁটদ� 
নস্িুক্ত ই– বিি ঠিরযানযায় িগ ইন সবশদ গ্রহণ র�টবন। বয িরি িদি্গটণ� ই–বিি 
ঠিরযানযা বরযাম্পযাসন/ আ�টিএ/ সডটপযাসেেস� পযাটি্কসিটপন্– এ� রযাটে নস্িুক্ত বনই তযাঁ�যা সনটম্ন 
সববৃত পদ্ধসত অনুি�ণ রট� ই– বিযাটিিংটয়� েন্ ইউেযা� আইসড এবিং পযাশওয়যাড্ক গ্রহটণ� েন্ 
এবিং ই–বিি ঠিরযানযা নস্িুক্ত র�টত পযাট�ন: 
র)   ব্বহযাস�র আরযাট� বশয়যা� ধট� �যাখযা িদি্গণটর তযাঁটদ� ই–বিি ঠিরযানযা ও ব�যান 

নম্ব� আপটডে র�টত পযাট�ন যযা� েন্ সিখটত হটব বরযাম্পযাসনটর investor@
ushamartin.co.in  –এ বযখযাটন ব�যাসিও নিং, বশয়যা�ধযা�টর� নযাি, বশয়যা� শিংিযাপটত্র� 
স্্যান র�যা রসপ ( উিয় সদর) , প্যান ( স্প্রত্সয়ত প্যান রযাটড্ক� স্্যান র�যা রসপ)  এবিং 
আধযা� ( আধযা� রযাটড্ক� স্্যান র�যা রসপ)  ্যারটত হটব।

খ)   বশয়যা�ধযা�রগণ সডটিটিস�য়যািযাইেড আরযাট� বশয়যা� ধট� ্যারটি তযাঁ�যা তযাঁটদ� 
সডটপযাসেেস� পযাটি্কসিটপন্– এ� িটঙ্গ তযাঁটদ� ই–বিি ঠিরযানযা নস্িুক্ত/ আপটডে 
র�যাটবন।

গ)   ইউেযা� আইসড ও পযাশওয়যাড্ক িিংগ্রটহ� েন্ ই–বিি অনুট�যাধ র�টবন evoting@
nsdl.co.in –এ বযখযাটন সডসপআইসড এবিং ক্লযাটয়ন্ আইসড ( ১৬ িিংখ্র সডসপআইসড 
এবিং সিএিআইসড বযা ১৬ িিংখ্র িুসবধযাটিযাগী আইসড) উটলিখ ্যারটত হটব।

শীঘ্র সডসিটডন্ড গ্রহটণ� েন্ ব্বহযাস�র আরযাট� বশয়যা� ধট� �যাখযা িদি্গণ তযাঁটদ� ব্যাঙ্ক 
সবব�ণী েিযা র�টবন ‘ �ি্ক আইএিআ�– ১’  ( বরযাম্পযাসন� ওটয়বিযাইে https://www.
ushamartin.com/investor-relations/forms-forphy sical-shareholder –এ পযাওয়যা 
যযাটব) –িহ িদি্গটণ� উটলিখ র�যা নযাি–িহ বযাসতি র�যা িূি বের েিযা র�টবন এিসিএি 
বশয়যা� ট্যাসি�যা� এটেন্ সিসিটেড/ বরযাম্পযাসনটর যযা� দ্যা�যা তযাঁটদ� ব্যাঙ্ক অ্যারযাউন্ সবব�ণ 
আপটডে র�যা যযায়। িরি সডি্যাে আরযাট� বশয়যা� ধট� �যাখযা িদি্গণটর অনুট�যাধ েযানযাটনযা 
যযাটছে বয, তযাঁ�যা সডটপযাসেেস� পযাটি্কসিটপন্– এ� িটঙ্গ আপটডে র�যাটবন ১৫ েুিযাই ২০২২ 
তযাস�টখ� পূটব্ক, তযাটদ� িঠির ব্যাঙ্ক অ্যারযাউন্ নম্ব�–িহ ৯ িিংখ্র এিআইসিআ� বরযাড 
এবিং ১১ িিংখ্র আইএ�এিসি বরযাড, ই–বিি আইসড এবিং বিযাবযাইি নিং ্যারটত হটব। 
ব্বহযাস�র আরযাট� বশয়যা�ধযা�রগণ িরি সবশদ প্রদযান র�টবন এিসিএি বশয়যা� ট্যাসি�যা� 
এটেন্ সিসিটেড, ঠিরযানযা:  ৩৮৩ বির গযাটড্কনি, ২য় তি, রিরযাতযা– ৭০০ ০৪৫, ১৫ েুিযাই 
২০২২ তযাস�টখ� পূটব্ক বিখযাটন ব�যাসিও নম্বট� উটলিখ ্ যারটব এবিং সবদ্িযান ব্যাঙ্ক অ্যারযাউটন্� 
বেটর� পৃষ্যা� �টেযারসপ ও স্প্রত্সয়ত প্যানরযাটড্ক� রসপ িিংযুক্ত র�টত হটব। সডি্যাে আরযাট� 
বশয়যা� ধযা�রগণ তযাঁটদ� সডটপযাসেেস� পযাটি্কসিটপন্– এ� িটঙ্গ তযাঁটদ� তবদু্সতন ব্যাঙ্ক ি্যানটডে 
আপটডে র�যাটবন।
আয়র� আইন ১৯৬১, পস�িযাসে্কত স�নযাসি অ্যাক্ট ২০২০ অনুিযাট� ১ এসপ্রি ২০২০ বযা 
তদপ�বততী িিটয় প্রটদয় সডসিটডন্ড বশয়যা� ধযা�রগটণ� ব্টর র�টযযাগ্। বরযাম্পযাসন 
সডসিটডন্ড প্রদযাটন� িিয় যসদ এসেএটি অনুটিযাসদত হয়। র� উৎিিূটি সবটয়যাসেত র�টবন 
টিসডএি আইনযানুযযায়ী বশয়যা� ধযা�রগণটর তযাঁটদ� ব�যাষণযাপত্র ( �ি্ক ১৫ সে, ১৫ এইে, ১০ 
এ� ইত্যাসদ)  এবিং/ বযা িম্পূণ্ক এবিং/ বযা আপটডে র�যাটবন বযািস্যান, প্যানরযাড্ক এবিং সবিযােন 
তযাঁটদ� সডটপযাসেেস� পযাটি্কসিটপন্– এ� িটঙ্গ বযা ব্বহযাস�র আরযাট� বশয়যা� ধ�যা ্যারটি 
বরযাম্পযাসন/ আ�টিএ– এ� িটঙ্গ িটঙ্গ নস্ েিযা র�টবন ই–বিি বযা ব্বহযাস�র িযাধ্টি 
আ�টিএ– এ� রযাটে এিসিএি বশয়যা� ট্যাসি�যা� এটেন্ সিসিটেড, ৩৮৩ বির গযাটড্কনি, ২য় 
তি, রিরযাতযা– ৭০০ ০৪৫, ১৫ েুিযাই ২০২২ তযাস�টখ� পূটব্ক। িরি বশয়যা�ধযা�রগণটর এই 
িম্পটর্ক বযযাগযাটযযাগ র�যা হটয়টে যযা বরযাম্পযাসন� ওটয়বিযাইে https://www.ushamartin.
com/investor-relations/dividend   স্যাটন পযাওয়যা যযাটব।
 ঊষযা িযাটি্কন সিসিটেড– এ� পটষি
স্যান:  রিরযাতযা শম্পযা ব�যাষ �যায়
তযাস�খ:  ৩০ েুন, ২০২২ বরযাম্পযাসন িসেব

 টরবজস্টাড্ অবিস:  ইবন্োন টরেন কম্পাউন্, টেরােল, গুজরাে–৩৬২২৬৬
ব্াঞ্চ অবিস:  নং ৪০৪, ট্ার নং ৪, ক্যািাক ট্াে্যার, ২৪, ক্যািাক বস্টে, কলকাতা–৭০০০১৬

স্াবর সম্পবতিসিূহ বববক্রর জন্য ববক্রে ববজ্ঞবতি
বসবকউবরটি ইন্টায়রস্ট ( এনয়িাস্য়িন্ট)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৮( ৬)  –এর সংস্ানসিূহ সহ পঠনীে 
বসবকউবরোইয়জশন অ্যান্ বরকনস্টাকশন অি বিনাবন্সোল অ্যায়সেস অ্যান্ এনয়িাস্য়িন্ট অি 
বসবকউবরটি ইন্টায়রস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ –এর অিীয়ন স্াবর পবরসম্পদ( সিূহ)  বববক্রর জন্য ই–বনলাি 
ববক্রে ববজ্ঞবতি।
এতদ্দযা�যা সবটশষত িিংসলিষ্ট ঋণগ্রহীতযা( গণ)  ও েযাসিনদযা�( গণ)   এবিং েনিযাধযা�টণ� জ্ঞযাতযাট্্ক এই 
সবজ্ঞসতি েযাস� র�যা হটছে বয, ঋণগ্রহীতযাগণ এবিং  েযাসিনদযা�গণ অ্্কযাৎ,  ( ১)  েরত এ দাদলাবন, 
( ২)  টবেতা দাদলাবন এবং ( ৩)  সাই বিরাকল স্টবকস্ট টিারয়লজ–এ� ব্টর ১৪. ০১. ২০২২ তযাস�টখ� 
সিসতিটত আসদত্ সবিিযা হযাউসেিং স�নযাসি সিসিটেড ( েযাসিনযুক্ত ঋণদযাতযা) –এ� পযাওনযা বযাবদ 
₹২৭,৬৬,৬২৬.০০ ( সাতাশ লক্ষ টছ�ট্টি হাজার ছেয়শা ছাববিশ োকা িাত্র) , তদুপস� আদযাটয়� তযাস�খ 
পয্কন্ত প�বততী িুদ ও অন্যান্ খ�েযাপযাসত পুনরুদ্ধযাট�� িটষি্  েযাসিনযুক্ত ঋণদযাতযা–এ� রযাটে বন্ধর 
�যাখযা/  দযায়বদ্ধ এবিং আসদত্ সবিিযা হযাউসেিং স�নযাসি সিসিটেড ( েযাসিনযুক্ত ঋণদযাতযা)–এ� অনুটিযাসদত 
আসধরযাস�র দ্যা�যা গঠনিূির/ ব্বহযাস�র দখি বনওয়যা  সনম্নসিসখত স্যাব� িম্পসতি ‘ টযখায়ন আয়ছ 
টসখায়ন’ , ‘ যা বকছ ু আয়ছ তা’  এবং ‘ টযখায়ন টযোয়ব আয়ছ টসোয়ব’  সিসতিটত ০৪. ০৮. ২০২২ 
তযাস�টখ সবসরি র�যা হটব।
সম্পবতির িায ্সংরক্ষণ িূল্য হল ₹২৬,২৫,০০০/ – (ছাববিশ লক্ষ পবঁ�শ হাজার োকা িাত্র)  এবং বােনা 
জিা ( ইএিবড)  অথ্াঙ্ক হল ₹২,৬২,৫০০/ – (দুই লক্ষ বা�ট্টি হাজার পঁা�য়শা োকা িাত্র) । ইএিবড 
জিা টদওোর টশ� তাবরখ হল ০২. ০৮. ২০২২।
স্াবর সম্পবতির বববরণ:  হস� আবযািন সবস্ডিংটয়� তৃতীয় তটি পূটব্ক িযািযান্ রিটবসশ ৮০০ বগ্ক�ুে 
িুপযা�সবল্ট িযাটপ� এরটি ্্যাে নিং সে ( ১১ বেট�� পু�যাটনযা) ,  যযা� দুই ববডরুি, এর ড্সয়িং রযাি 
ডযাইসনিং, এর সরটেন, দুই েয়টিে, এর ব্যািরসন, সস্সত ও সবব�ণ:  সবসে–৩২, রৃষ্পু�, হযানযাপযািযা, 
রিরযাতযা ৭০০১০২, �যােযা�হযাে বগযাপযািপু� পু�িিযা, হযাি সবধযাননগ� পু� সনগি, ওয়যাড্ক নিং ১৭, বেিযা 
উতি� ২৪ প�গণযা। সবস্ডিং িূসে–উতি�:  আ� এি দযাগ নিং ৭৪৭, দসষিণ:  রৃষ্পু� বিন ব�যাড, পূব্ক;  
িযাসিটর� েসি, পসচিি:  তযা�যা িবন ও িুব্ত িন্ডটি� েসি।
সবসরি� সবশদ শত্ক ও সনয়িযাবসি� েন্, অনুগ্রহ রট� আসদত্ সবিিযা হযাউসেিং স�নযাসি সিসিটেড 
( েযাসিনযুক্ত ঋণদযাতযা)–এ� ওটয়বিযাইে অ্্কযাৎ, https://homefinance.adityabirlacapital.
com/ properties-for-auction-under-sarfaesi-act  অথবা https://sarfaesi.
auctiontiger.net –টত টদওো বলঙ্ক টদখুন।
তাবরখ:  ৩০. ০৬. ২০২২ স্বাাঃ– অনুয়িাবদত আবিকাবরক
স্ান:  কলকাতা আবদত্য ববিলা হাউবজং বিনান্স বলবিয়েড      
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