
Plants: 
Plot 3 & 4 Dharuhera Industrial Estate, Phase - 1 

Dharuhera - 123106, Distt. Rewari, (~aryana) 

SEZ Division: Survey No. 141, Paiki of Mouje Village Mundra 
Taluka Mundra. Mundra SEZ. District Kutch, Gujrat - 370421 

Registered Office : 
"DUNCAN HOUSE" 
31, Netaji Subhas Road 
Kolkata - 700 001 
CIN: L24297\tVB1978PLC031539 

Encl.: As above. 

P~aity 
Company Secretary & GM Legal. 

Thanking you, 
Yours faithfully, 
For Oriental Carbon & Chemicals Limited 

The above is for your information and records. 

The aforesaid newspaper advertisement is also available on the website of the Company at 
www.occlindia.com and the website of Link lntime India Private Limited, the agency engaged by the 
Company for providing facility for remote e-voting to the Members of the Company at 
https://instavote.linkintime.co.in/. 

Pursuant to Regulation 30, 47 and other applicable regulations of the SEBI Listing Regulations, please 
find enclosed the copies of Newspaper Advertisement published in the Business Standard (English) all 
editions and Ajjkal (Bengali) on March 29, 2022 regarding dispatch of Postal Ballot Notice through e-mail 
and e-voting information for seeking approval of members for shifting of Registered Office of the 
Company from the State of West Bengal to State of Gujarat and consequent changes in Clause 2 of the 
Memorandum of Association by way of Special Resolution. 

Sub: Disclosures under Regulation 30, 47 and other applicable regulations of the SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended ("Listing 
Regulations") w.r.t Publication of Newspaper Advertisement 

Dear Sirs, 

National Stock Exchange of India Ltd 
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G Block, 
Bandra Kurla Complex, Bandra 
Mumbai - 400 051 
[Scrip Code: OCCL] 

The BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street 
Mumbai - 400 001 
[Scrip Code: 506579] 

Date: 29th March 2022 

14th Floor, Tower-B, World Trade Tower, Plot No. C-1, Sector-16, Noida -201301, UP 
Phone : 91-120-2446850 Website : www.occlindia.com 

DIAMOND SUlF 

® ORIENTAL CARBON & CHEMICALS LIMITED 1nQB1 
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Jindal, whowon the award in 2017 and
joined the meeting from London, was
of theopinionthatacompany’sconsis-
tentperformanceduringthepandemic
yearshouldbekept inmindinselecting
thewinners.

Outstanding achievements like
thoseofParekhandCiplacanhardlygo
unnoticed, when a distinguished jury
comprising the heads of India’s two
leadingconglomerates, twoleadingpri-
vate equity funds, two global marquee
management consultancy organisa-
tions, and two top legal eagles meet to
decide the winners of the awards for
corporate excellence for the financial
year ended March 2021 — one of the
worst periods for companies across the
world due to thepandemic and several
lockdowns inducedby it.

As the nation was hit by the pan-
demic, like the rest of Corporate India,
Infosys changed its business model
overnight and asked its employees to
work from home, keeping in mind the
safety of theworkforce.

India’s second-largest IT services
providerreportedrevenuesof$13.56bil-
lion in 2020-21. In rupee terms, they
came to more than ~1 trillion in 2020-
21,ayear-on-yeargrowthrateof10.7per
cent, while net profit grew faster — by
16.6 per cent — year-on-year to ~19,351
crore.As Infosyshas seena sharp turn-
around in performance and beaten
peers likeTataConsultancyServices in
growth, itsmarket valuation, now over
~7.88 trillion, has clocked a compound
annual growth rate (CAGR)of about40
per cent over the past three years. Over
ayear’speriod, the same isupabout48
per cent.

Under Parekh, who became CEO
andMD in FY18 amid turbulent times,
Infosys has pivoted its growth strategy
on three pillars—the agile digital busi-
ness,energisingthecore,andreskilling

andlocalisation. Inall theseareas, ithas
progressedwell.Sincehisappointment,
Parekh has not looked back as Infosys
baggednewordersofbillionsofdollars
and gained the confidence of its inves-
tors, clients, employees, its board, and
other stakeholders.

“The deliberations on CEO of the
Yearwerequite evolvedand therewere
quite a few candidates. Salil came out
as the consensual choice due to very,
very strong perform-
ance sincehe took the
reins. And as we all
know, he took over as
Infosys CEO at a very
tricky time,” Nayar
said.

Mumbai-head-
quartered Cipla is the
third-largest pharma-
ceutical company in
India, thethird-largest
over-the-counter
(OTC) player in South
Africa, theeighthlargestbyprescription
intheUS,andthesecond-largest Indian
exporter to the emergingmarkets.

Establishedin1935,Cipla’s revenues
for 2020-21 grew 11.8per cent to ~19,160
crore, while profit after tax (PAT)
jumped 55.5 per cent to ~2,405 crore.
Between FY18 and FY21, Cipla’s reve-
nues clocked a CAGR of 8.1 per cent,
andPATgrewby19.5percentannually.

Thecompany,whichhasseenagen-
erationalchangeinits leadership,draws
40 per cent of its revenues from India
and21percentfromtheUSmarket.The
SouthAfricaregion,emergingmarkets,
and Europe contribute 18 per cent, 10
per cent, and 5per cent, respectively.

On selecting Cipla as the Company
of theYear,Shroffsaidtheperformance
had been outstanding and there were
severalother interestingaspectsaswell
inviewofthecontributiontothehealth

caresector,particularlyduringthepan-
demic. “The fact that the generational
transitionwassosmooth,soitwasquite
an iconic performance and it was a
pleasure for the jury to select Cipla,”
Shroff said.

All jurymembers agreed that while
financialratioswereimportantformak-
ing the first cut, equal importance had
to be given to individuals who focused
on innovation and built institutions

when challenges in the
external environment
weresevereduetorestric-
tions imposedby the gov-
ernments to control the
pandemic.

Thejurydiscussedsev-
eral outstanding individ-
uals who have left a deep
and lasting impact on
India’s corporate
history, but was unani-
mous in their choice of
PrathapCReddy, founder

of Apollo Hospitals, as winner of the
LifetimeAchievementaward.

“We chose Prathap Reddy, consid-
ering the creditable work done by him
in the space of health care, especially
during the time of the pandemic. He
seemed tohave a very good succession
inplaceandthecompanyshowedgood
numbers,” Birla said.

The jury recognised that Reddy, 89,
was a trailblazer not only in the world
of health care but also as a philanthro-
pist.HesetupApolloHospitals in1983,
India’s firstcorporatechainofhospitals,
and introducedworld-classhealthcare
acrossthecountry.Today, thecompany
has a market valuation of almost
~67,000crore.Reddywasconferred the
Padma Vibhushan in 2010 — the sec-
ond-highest civilian award in India.

The jurydebatedseveralcandidates
for theStart-upof theYear award.After

a long discussion, Zerodha, with its
profit-making business model, was
selected. “There were many exciting
choicesandeventuallyweall settledon
Zerodha, which is a pioneer in innova-
tiononmultiple fronts like introducing
flat fees and has gone from strength to
strength,”Kaka said.

OnStarPSUof theYear, the jury felt
thecandidateshouldshowoutstanding
financial metrics, apart from facing
competition from the private sector
besides its peers. After a discussion on
several companies, it zeroed in on
Bharat Electronics. “The companywas
a unanimous choice of the jury due to
consistent performance on various
financial metrics — be it sales growth,
orprofitgrowth.All this leadingtoasig-
nificant increase in the market val-
uation over the last three years and the
market recognising the fact that they
(Bharat Electronics) have tremendous
potential,” Chandra said.

For the Star MNC award, the jury
selected Procter & Gamble Hygiene &
Health Care, based on its sales and
profits, and notably the innovations it
has brought about, helping the com-
pany sustain its lead in the feminine
hygiene industry. “The jury selected
P&GHygienefor itsconsistentperform-
ance andvery strong financialmetrics.
They have guarded their market share
very tightlydespitemanypeople (com-
panies) tryingtoget intothatsegment,”
Memani said.

On selecting Dr Lal PathLabs as the
Star SME of the Year, Mody said the
company stood out for its consistency
andbrandrecognitionduringtheCovid
times. The company’s sales grew by
almost19percentandnetprofit surged
over29percent in2020-21,overthepre-
vious year. The three-yearCAGR in the
twometrics is 14.4per cent and 19.5per
cent, respectively.

Stellar jurypicks thebestof IndiaInc
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For FY23, SBI
eyes ~10K-cr
loan book via
co-lending
ABHIJIT LELE
Mumbai, 28March

State Bank of India (SBI) is
looking to build a retail loan
bookof~10,000croreforper-
sonal, micro, small and
mediumenterpriseandagri-
culture sectors in FY23. It
would bedone through a co-
lending partnership with
finance andhousing finance
companies (HFCs).

At present, SBI has 14
such tie-ups, which is set to
expand to 25 in FY23. CS
Setty, managing director of
retail and digital banking at
SBI, said inthecurrent finan-
cial year, the bank firmedup
a policy and internal set up
for a co-lendingmodel. And,
FY23willbethefirst full fina-
ncial year to growactivity.

The bank is roping in an
ITvendor forbuildingadigi-
tal interface platform for co-
lending. This is to manage
risks, accounting, reconcili-
ation, minimise physical
interface and reduce
defaults. The platform is
expected to be functional in
Q1 of FY23. The co-lending
arrangement will be used to
scale uppriority sector lend-
ingportfolioscomprisingagri
andmicro loans, and afford-
ablehousing.

Last week, it signed a co-
lending agreement with five
housing finance firms,
including PNBHousing Fin-
ance and Shriram Housing
Finance to give loans for
affordable homes. The
bank’s total housing loan
portfolio isabout~5.5 trillion,
and out of it, the affordable
housing book in February
was ~2.82 trillion. The two
entities will jointly service
housing loan customers,
according to the 20:80 co-
lendingmodel of theRBI.

High inflation to compel RBI to
signalneutralpolicystance:S&P

THE JURY DISCUSSED
SEVERAL OUTSTANDING
INDIVIDUALS WHO HAVE
LEFT A DEEP AND LASTING
IMPACT ON INDIA’S
CORPORATE HISTORY, BUT
WAS UNANIMOUS IN THEIR
CHOICE OF PRATHAP C
REDDY, FOUNDER OF
APOLLO HOSPITALS, AS
WINNER OF THE LIFETIME
ACHIEVEMENT AWARD

UDITHAJAYASINGHE
Colombo, 28March

Sri Lanka has sought an
additionalcredit lineof$1.5bil-
lionfromIndiatoimportessen-
tials, the islandnation’scentral
bankgovernorsaidonMonday,
amid its worst economic crisis
indecades.

The country of 22 million
people is struggling to pay for
essential imports after a 70per
cent drop in foreign exchange
reserves in two years led to a
currency devaluation and
efforts to seekhelp fromglobal
lenders.Fuel is inshort supply,
food prices are rocketing and
protests have broken out as Sri
Lanka's government prepares

for talkswith the International
MonetaryFundamidconcerns
overthecountry'sability topay
back foreigndebt.

Thenewline isontopof the
$1 billion support extended by
India to help pay for critical
imports when Sri Lankan
Finance Minister Basil
Rajapaksa travelled to New
Delhi earlier this month.
“There is a very close discus-
sion continuing for an
additional support of $1.5 bil-
lion (with India) by way of oil
support aswell as other essen-
tial goods support of credit
terms,” Ajith Nivard Cabraal
told an online event.

New Delhi has indicated it
wouldmeet the request for the

newline, tobeusedfor import-
ingessential itemssuchasrice,
wheat flour, pulses, sugar and
medicines, one source briefed
on thematter said. India’s for-
eignministry did not respond
to a request for comment.

India’s support for the
roiled Sri Lankan economy
comesafter previous adminis-
trations led by the powerful
Rajapaksa family drew the
island nation closer to China
duringthepastdecade, leading

to unease inNewDelhi.
In Colombo for talks,

Indian Foreign Minister
Subrahmanyam Jaishankar
met the finance minister and
his brother, President
Gotabaya Rajapaksa, on
Monday. “Reviewed various
dimensionsofourcloseneigh-
bourly relationship,” Jaish-
ankar said in a tweet after
meeting the president. “Ass-
ured him of India's continued
cooperation and understand-
ing.” Also, India extended a
$400-million currency swap
and a $500-million credit line
for fuelpurchases toSriLanka.
“India will be an ally for Sri
Lanka’s future progress,”
Cabraal said. REUTERS

SriLankaseeks$1.5bnmorefromIndia

ExternalAffairsMinisterSJaishankarwithSriLankanPresident
GotabayaRajapaksa,duringameetingonMonday PHOTO: PTI

Bank ops hit; SAIL, NMDC
staff join Bharat Bandh

ABHIJIT LELE&AGENCIES
Mumbai, 28March

Banking services, espe-
ciallybranchoperations
and clearing work at

public sector banks, were
impacted inmany parts of the
country as employees joined
the two-day nationwide strike
to oppose the central govern-
ment’s policies, including pri-
vatisation of banks. Treasury
operations,however,wererun-
ning smoothly, bankers said.

A joint forum of central
tradeunionshasgivenacall for
a nationwide strike on March
28and29toprotestagainst the
government policies affecting
workers, farmers, and people.
Thousandsofworkersof state-

ownedSAIL,RINLandNMDC
also joined the nationwide
strike, affecting production at
steel plants andmines.

The All India Bank
Employees Association and
the All India Bank Officers
Association in a joint state-
ment said they apologised to

the customers for the incon-
venience caused by the strike.
This agitation is not for the
employees’ demands, but
solely to oppose the bank pri-
vatisation, they said. Acco-
rding to the associations, the
privatisation will jeopardise
the security of hard-earned

savings of the common man.
Meanwhile, the Reserve

Bank of India in a statement
said It will conduct special
clearingoperationsexclusively
forgovernmentchequesacross
three Cheque Truncation
Systemgrids onMarch31.

Apart from the ten central
trade unions, the joint forum
alsoincludes independentsec-
toral federations and workers'
associations. Electricity and
fuel supplies remained unaf-
fected but unions claimed the
agitationhas had an impact in
coal mining belts in Jhark-
hand,Chhattisgarh, andMP.

The Kerala High Court on
Monday directed the LDF
administration to forthwith
issue orders preventing its
STAFF from abstaining from
duty as part of the two-day
strike. It said government ser-
vantsshouldnotengage inany
concerted or organised slow-
downofwork.

UCOBankemployees shout slogansduringBharatBandh, in
NewDelhi onMonday PHOTO: PTI

NIKUNJ OHRI
New Delhi, 28 March

The Reserve Bank of India
(RBI) would be compelled to
signal a neutral policy stance
in the Monetary Policy
Committee’sreviewmeetingin
April as average consumer
inflation is likely tostay firmat
5.4percent inFY23,S&PGlobal
Ratings said in anote.

TheRBIwill likely raise the
repo ratebyat least 50-75basis
pointsthroughfiscalyear2023,
andbyanother 50basis points

in fiscal 2024, S&P said.
Separately, Moody’s

Analyticssaid if theUSFederal
Reserve accelerates its path to
policy normalisation, the RBI
may have little choice but to
commencepolicytighteningas
inflation remains elevated.

The rise in inflation will
make RBI signal a neutral
stance in itsApril reviewmeet-
ing, followed by a normalisa-
tion of the policy-rate corridor
(the gap between the repo and
reverse repo rate). This will
involve an increase of the

reverse-repo rate, S&P said.
High inflationwill dampen

private consumption — the
largest component of demand
—and the last to recover from
the pandemic, it agency said.
“The governmentmay end up
usingfiscalpolicymoreaggres-
sively than it laid out in its
budget for fiscal2023.Thiswill
helpthosemostaffectedbythe
pandemicuntil investment-led
growth lifts the labor market,
and private consumption
demandbecomesself-sustain-
ing,” S&P said.

India’s retail inflation rate
or CPI came in at an eight-
month high in February —
remaining above the RBI’s
upper targeted limit of 6 per
cent for the second straight
month—at 6.07per cent.

After exports from Asia-
Pacific region have continued
toriseonthebackofaccelerat-
ing global trade, exports from
the region may see some dis-
ruption due to obstruction at
somemanufacturingunits fol-
lowing rising Covid cases in
China, theMoody’sreportsaid.

Govtofficialscan't
participatein
strike:KeralaHC
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আজকালের প্রতিলেদন

নর্থ ম্াতিল�াতনয়া অঘটন ঘটিলয় িাড়া ফেলেলে। 
এক েেরও হয়তন ইিাতে চ্াতপিয়ন হলয়লে 
ইওলরা কালে। ফিই ইিাতেলক তেটলক তদলয়লে 
িারা। মঙ্গেোর রালি তরিতচিয়ালনা ফরানাল্ালদর 
মলু�ামতু� নর্থ ম্াতিল�াতনয়া। িুরস্কলক ৩–১ হাতরলয় 
আত্মতেশ্ালি েুটলে েিু্থগাে তিতের। এোর নর্থ 

ম্াতিল�াতনয়ালক হারালেই 
তনলজর ফিষ তেশ্কালে ফ�ো 
চূড়ান্ত হলয় যালে ৩৭ েেলরর 
েিু্থতগজ মহািারকার। িাই 
এই ম্াচলক জীেন–মিুৃ্র 
ম্াচ েেলেন ফরানাল্া। 
ফোলি্থালি মঙ্গেোর ম্ালচর 
আলগ েলেন, ‘ আমরা 

প্রস্তুি। কাে আেনারা মালে এলি আমালদর জন্ 
গো োটান। আমালদর কালে ম্াচটা জন্ম–মিুৃ্র। 
এই ম্ালচর গুরুত্ব িোই জালন। তেেক্ষ নর্থ 
ম্াতিল�াতনয়া েলে অলনলকই ভােলে ম্াচটা িহজ 
হলে। ওরা ফযাগ্ েলেই আজ এই েয্থন্ত ফেৌেঁলি 
ফেলরলে। আমার মলি, ম্াচটা �ুেই কঠিন হলি 
চলেলে।’  তেশ্কালের ফযাগ্িা অজ্থন েলে্থর একটি 
ম্ালচ নর্থ ম্াতিল�াতনয়া জাম্থাতনলকও হাতরলয়লে। 
েলে েিু্থগালের ের তনষ্কণ্টক হলে, এমনটা ফভলে 
তনলি োরলেন না ফরানাল্া–ব্রুলনা োন্থালডেজরা। 

আজকাে কেকািা মঙ্গেোর ২৯ মাচ্থ ২০২২

িলন্তাষ ট্রতের জন্ োংো দলের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হলে েধুোর। িল্টলেক 
ফটেত�য়ালম োংো দলের প্রস্তুতির ে্েস্া কলরলেন রিীড়ামন্তী অরূে তেশ্াি। 

 প্রিীকী দ�ে তেজ্ঞততি  
ব্াঞ্চ অতেি:  আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সিসিটেড, ফ্যার নং ৩, প্লে নং ২৩, 
সনউ ফরযাহতক ফরযাড, কটরযাি বযাগ, নয়যা সিসলি–১১০০০৫

ফযলহিু,
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সিসিটেড–এর অনুটিযাসিত আসিকযাসরক সহটিটব সনম্নস্যাক্ষরকযারী সিসকউসরটি ইন্যাটরস্ট ( এনট�যাি্সটিন্)  রুিি, ২০০২ –
 এর রুি ৩  িহ পঠনীয় সিসকউসরেযাইটেশন অ্যান্ড সরকনস্টযাকশন অ� স�নযাসসিয়যাি  অ্যাটিেি অ্যান্ড এনট�যাি্সটিন্ অ� সিসকউসরটি ইন্যাটরস্ট 
অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩( ১২)   িযারযািীটন অসপ্সত ক্ষিতযাবটি সনম্নসিসিত ঋণগ্রহীতযাগটণর প্রসত িযাসব সবজ্ঞসতিিিূহ েযাসর কটরসিটিন, যযার িযাি্টি 
উক্ত সবজ্ঞসতিগুসি প্রযাসতির তযাসরি ফেটক ৬০ সিটনর িটি্ উক্ত ঋণচুসক্ত বযাবি প্রটিয় অে্সযাঙ্ক পসরটশযাটির েন্ িংসলিষ্ট ঋণগ্রহীতযাগটণর প্রসত আহ্যান 
েযানযাটনযা হটয়সিি।
ওই ঋণগ্রহীতযা উক্ত অে্সযাঙ্ক পসরটশযাটি ব্ে্স হওয়যায় এতদ্দযারযা সবটশষ কটর ওই ঋণগ্রহীতযা এবং েনিযািযারটণর প্রসত সবজ্ঞসতি েযাসর করযা হটছে ফয, 
সনম্নস্যাক্ষরকযারী নীটচ উসলিসিত তযাসরিগুসিটত উক্ত রুিিিটূহর রুি ৮ িহ  পঠনীয় উক্ত অ্যাটক্টর ১৩( ৪)   িযারযািীটন তযারঁ ওপর অসপ্সত ক্ষিতযাবটি 
এিযাটন নীটচ বসণ্সত িম্পসতির প্রতীকী িিি সনটয়টিন। সবটশষত ওই ঋণগ্রহীতযা এবং েনিযািযারণটক এতদ্দযারযা সনম্নসিসিত িম্পসতি সনটয় ফকযানওপ্রকযার 
ফিনটিন নযা করযার েন্ িতক্স করযা হটছে এবং উক্ত িম্পসতি সনটয় ফকযানওরূপ ফিনটিন আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সিসিটেটডর চযাে্স িযাটপক্ষ হটব।

রিম 
নং

ঋণগ্রহীিার নাম/  ফোন 
অ্াকাউন্ট নম্বর

িপিততির তেেরণ/ 
প্রিীকী দ�লের িাতর�

দাতে তেজ্ঞততির িাতর�/  
দাতেকৃি অর্থাঙ্ক ( ₹ ) 

ব্ালঞ্চর 
নাম

১ প্রিীিযা ফিবী সিং/  
িন বযাহযাদুর সিং/  
LBLUC00004932455  

প্লে নং ১১১ এর অটি্সকযাংটশর ওপর সনসি্সত বযাসি, িিিযা নং ৩৩ এর 
অংশ, ফগৌরী সবহযার, গ্রযাি– ফগৌরী, ওয়যাড্স– িটরযাসেনী নগর, িিনউ, 
উতির প্রটিশ/  প্রতীকী িিটির তযাসরি:  24  িযাচ্স, 2022 ।
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িিনউ/  
দুগ্সযাপুর

  উপটরযাক্ত ঋণগ্রহীতযা( গণ) /েযাসিনিযার( গণ)  এবং েনিযািযারণটক এতদ্দযারযা ওপটর উসলিসিত পসরিযাণ অে্সযাঙ্ক আিযায় ফিওয়যার েন্ এই সবজ্ঞসতি 
প্রকযাটশর তযাসরি ফেটক ৩০  সিটনর সবজ্ঞসতি  টিওয়যা হি, অন্েযায় সিসকউসরটি ইন্যাটরস্ট ( এনট�যাি্সটিন্)  রুিি, ২০০২ – এর রুি নং ৮ ও ৯ –এর 
িংস্যান অনুযযায়ী উক্ত বন্ধক রযািযা েযাসিনযুক্ত িম্পসতিগুসি এই সবজ্ঞসতি প্রকযাটশর তযাসরি ফেটক  ৩০ সিন অসতবযাসহত হওয়যার পটর সবক্রয় করযা হটব। 

িাতর�:  29 মাচ্থ, 2022  অনুলমাতদি আতধকাতরক
   স্ান:  দুগ্থােুর     আইতিআইতিআই ে্াঙ্ক তেতমলট�                        

খেলার েচুররা

রাজতষ্থ গাঙ্গুতে

আগযািী িরশুটির িি গিযার েন্ পুটরযািটি 
ফনটি পটিটিন ইস্টটবঙ্গি কত্সযারযা। িূটরের িবর, 
ইস্টটবঙ্গটির প্রযাক্তন �ুেবিযার েসব েযাসস্টনটক 
আবযার িযাি– হিুি েযাসি্স পরযাটত উটি্যাগী 
কত্সযারযা। এর সপিটন একেযা অন্ িিীকরণ 
উটঠ আিটি। এসে ফবঙ্গটি চযাকসর ফপটয়টিন 
ফকরটির এই �ুেবিযার। ফিযািবযার ফেটকই 
েটয়ন কটরটিন নতুন চযাকসরটত। আপযাতত 
পযাকযাপযাসকভযাটব েযাকটবন কিকযাতযায়। ফচন্যাইন 
এ�সি– র িটঙ্গ আরও এক বির চুসক্ত রটয়টি 
েসবর। সকন্তু নতুন ততসর হওয়যা কিকযাতযা 
কযাটনকশন সিটয়ই েসবটক িটি ফপটত চযাইটি িযাি– হিুি। 
প্রযােসিক কেযাবযাত্সযাও নযাসক হটয়টি। 

অন্সিটক ফকসভন ফিযাটবযা, সি ফক সভসনত– িহ ৭ 
�ুেবিযাটরর বটকয়যা ইিু্টত চযাটপ িযাি– হিুি। এই 
�ুেবিযারটির শ্রী সিটিন্ আিযার আটগ িই কসরটয়সিি 

ইস্টটবঙ্গি। সকন্তু শ্রী সিটিন্ এটির িটি 
রযাটিসন। ফবতনও ফিেযায়সন। স্যাভযাসবকভযাটবই 
এই �ুেবিযাররযা ফ�ডযাটরশটন ফপ্লয়যার স্ট্যােযাি 
কসিটিটত আটবিন কটর। িযাি ফিটিক আটগ 
ফপ্লয়যার স্ট্যােযাি কসিটি েযানযায়, এটির বটকয়যা ১ 
ফকযাটি ৪২ িক্ষ েযাকযা ৪৫ সিটনর িটি্ সিটিটয় 
সিটত হটব। সকন্তু বটকয়যা ফবতন সনসি্সষ্ট সিটনর 
িটি্ ফিেযাটনযা হয়সন। এিসি ইস্টটবঙ্গটির 
পক্ষ ফেটক এ সিদ্যাটতের সবরুটদ্ ফকযানও 
আটবিন করযা হয়সন। �টি সনয়িিযাস�ক 
ফিযািবযার ফেটক ট্যাসি�যার ব্যাটনর আওতযায় 
পিি এিসি ইস্টটবঙ্গি। ফিযািবযার ফ�ডযাটরশন 
িসচব কুশি িযাি েযানযান, ‘ বটকয়যা ফবতন  

সিটিটয় সিটিই ট্যাসি�যার ব্যান উটঠ যযাটব।’  যসিও শ্রী সিটিন্ 
েযাসনটয় সিটয়টি এই অে্স তযারযা ফিটব নযা। শ্রী সিটিটন্র িটঙ্গ 
সবটছেটির পর এই বটকয়যার িযায় পিটব ইস্টটবঙ্গি ক্যাটবর 
ওপর। কত্সযারযা িিয় সনটছেন। ফযটহতু ট্যাসি�যার উইটন্ডযা 
শুরু হটত ফিসর আটি। 

মনুাে চল্াোধ্ায়

 তেগ উইনাি্থ তি্ না ফজিার আলক্ষে 
ভুলেলেন হায়দরাোদ এেতি–র একমাত্র 
োঙাতে েুটেোর েরানগলরর ফিৌতভক 
চরিেিতী। আইএিএে নকআউট েলে্থ 
চ্াতপিয়ন হলয়। ফগায়া, হায়দরাোলদর 
ের েনহুগতে যেুক িলঘের িংেধ্থনায় 
আপ্লুি ফিৌতভক। োো নামী তচতকৎিক, 
িে ুেুটেেলকই ভােলেলি আেন কলর 
তনলয়তেলেন এই তম�তে্ার। ২০১৪–  ১৫ মরশুলম িেুজ–
ফমরুন জাতি্থ গালয় আইতেগ জলয়র ের ফিৌতভক আোর েড় 
িােলে্র ম�ু ফদ�লেন এোর হায়দরাোলদর হলয় ফ�লে। 
মালে ফেি কলয়কটা েের তেে উত্ান– েিলন ভরা। তেলিষ 
কলর গি মরশুলমর শুরুলি হায়দরাোলদর হলয় ফ�োর িময় 
ফগায়ার োলয়াোেে ফেলড় োতড় তেরলি হলয়তেে িালঁক। োো 
গুরুির অিুস্ হলয় েড়ায়। েলর তেলর যান।  �ারাে িময় 

কাটিলয় িােে্ োওয়ার তেেলন োো, মা, 
েতরোলরর ফোকজন ও ভােী স্তী আলহতের 
োলি রাকাটা কালজ তদলয়লে, জানালেন 
ফিৌতভক। েলেন, ‘ দুগ্থােরু ফমাহনোগান ফিে 
অ্াকাল�তমলি েুটেে জীেলনর শুরু। ফি�ান 
ফরলক ফমাহনোগালন আিা। কাকা ফদেকুমার 
চরিেিতীর েড় অেদান আলে এে্াোলর। 
েেলি হলে োংোর ফকাচ রঞ্জন ভ্াচালয্থর 
করাও। ফমাহনোগালনর হলয় আইতেগ জলয়র 
িলঙ্গ এোলরর আইএিএে ট্রতে জলয়র তকেটুা 

তমে রলয়লে।’  আইএিএলে দুটি ম্ালচ ফিরা ফিৌতভলকর 
মলি, দেগি িংহতির জন্ চ্াতপিয়ন হলেও ওগলেলচ, 
ফজায়াও তভক্টর ও োইনালে টাইলব্কালর তিনটি িট োচঁালনা 
ফগােতকোর কাট্টিমতনর অেদান উললে� করলিই হলে। আরও 
এক েের চুততি আলে হায়দরাোলদর িলঙ্গ। কেকািার দলে 
তেরলি ইচ্া কলর না?  ফিৌতভলকর জোে, িেটাই তনভ্থর কলর 
ভাে প্রস্াে ও তনয়তমি ফ�োর িুলযাগ োওয়ার ওের।    

জতেলক ফেরালি 
উলদ্াগী ইটেলেঙ্গে 

আটক্ষপ সিেি বরযানগটরর ফশৌসভটকর কানা�া েুটেলে ইতিহাি
৩৬ েের ের আোর তেশ্কালে

ট্রান্সোর ে্ান তনলয় ধীলর চলো নীতি

হালি এে তেশ্কালের টিতকট। উলোলি ফমলি উেলেন কানা�ার েুটেোররা। েতে: এএেতে

িংোদ িংস্া, টরলন্টা, ২৮ মাচ্থ: ৩৬ বির পর 
আবযার �ুেবি সবশ্বকযাটপর িিূপটব্স ফিিটব 
কযানযাডযা। এর আটগ িযারে একবযারই ১৯৮৬ 
সবশ্বকযাটপ ফিটিসিি তযারযা। সবশ্বকযাটপর 
ফযযাগ্তযা অে্সন পটব্সর ি্যাটচ ঘটরর িযাঠ সবএিও 
স�টডে েযািযাইকযাটক ৪–০ ব্বিযাটন হযাসরটয় 
কযাতযাটরর টিসকে সনসচিত কটর কযানযাডযা। েটয়র 
পর আনটদে, উলিযাটি ফিটত ওটঠন কযানযাডযার 
�ুেবিযাররযা। িটির সিডস�ডেযার ফেযানযােন 
ওটিযাসরও বটিটিন, ‘ আিরযা বযাকরুদ্। স্প্ন 
িসত্ হি। ফিযাে ফেটকই এই স্প্ন ফিটি এটিসি। 
কিনও িটন হটয়টি এেযা অিম্ভব। সকন্তু ফিই 
অিম্ভব কযােেযাই আে িম্ভব হি। অসবশ্বযাি্ 

অনভূুসত।’  কযানযাডযার হটয় সতনটি ফগযাি কটরটিন 
কযাইি িযাসরন, তযােন বিুযানযান এবং েুসনয়র 
হয়টিে। বযাসক ফগযািটি আসরিয়যান িযাসরয়যাপ্যার 
আত্মঘযাতী। সবশ্বকযাপ ফযযাগ্তযা অে্সন পটব্স েযানযা 
িয় ি্যাচ ফেতযার পর গত িতিযাটহ ফকযাস্টযা সরকযার 
কযাটি ০–১ ব্বিযাটন ফহটরসিি কযানযাডযা। ফিই 
হযার ভুটি রসববযার েযািযাইকযার সবরুটদ্ প্রবি 
উি্টি ঝযাসঁপটয় পটি কযানযাডযা। েটয়র পর 
েযাতীয় িঙ্গীটত িিুসরত হয় ফগযােযা ফস্টসডয়যাি। 
এই িযা�টি্ তৃতি কযানযাডযার ফকযাচ েন হযাড্সি্যান। 
তযঁার ফকযাসচংটয়ই এর আটগ সবশ্বকযাপ ফিটিটি 
কযানযাডযার িসহিযা িি। হযাড্সি্যানটক শ্যাটম্পন 
স্যান করযান ফগযািসকপযার সিিযান ফবযারহযান।   

 ফনই দীতেকা
এোর এতিয়ান ফগমলি ফনই দীতেকা 
কুমারী। ফযাগ্িা অজ্থন েলে্থ তেটলক 
ফগলেন এই মতহো িীরন্াজ। এর 
আলগ তিনটি এতিয়ান ফগমলি অংি 
তনলয়লেন। িীরন্াতজর তেশ্কালে ১১ 
ফিানা, ১২ রুলো ও ৭টি  
ফব্াঞ্জ ফেলয়লেন। 

 প্রস্তুতি ম্ালচ
জ�্থলন দুটি আন্তজ্থাতিক প্রস্তুতি ম্াচ 
ফ�েলে ভারলির মতহো েুটেে 
দে। ৫ এতপ্রে প্রতিেক্ষ তমির। ৮ 
এতপ্রে িামলন জ�্থন। আোিি 
তিতের চেলে ফগায়ায়। দে জ�্থলনর 
উলদেলি রওনা হলে িতনোর।

 িদুীে রিীড়ালকন্দ্র
 তিেেুর মতন্রিোয় িুদীে চ্াটাতজ্থ 
রিীড়ালকন্দ্র আলয়াতজি িাে–জুতনয়র 
নকআউট েুটেলে চ্াতপিয়ন িুদীে 
চ্াটাতজ্থ রিীড়ালকন্দ্র। ২– ০ হারায় 
কেকািা ফভটালরন্সলক। ট্রতে ও 
েুরস্কার িুলে ফদন মন্তী অরূে রায়, 
ফমাহনোগান িতচে ফদোতিি দতি, 
মানি ভ্াচায্থ, প্রিান্ত ে্ানাতজ্থ। 

 ফের মানতচতন
কািার তেশ্কালে ফনই ইিাতে। 
নর্থ ম্াতিল�াতনয়ার কালে ফহলর 
স্বপ্নভঙ্গ। িেু রোলি্থা মানতচতনই 
ফকাচ রাকলেন। ফের দাতয়ত্ব ফেলয় 
মানতচতন জানালেন, ‘ আোর নিুন 
কলর িেতকে ুশুরু করলি হলে।’ 

 তিশুলদর উৎিাহ
তিশুলদর উৎিাহ তদলি রিীড়া 
প্রতিলযাতগিার আলয়াজন করে 
জাগরণী রিীড়া অ্াকাল�তম ও েূে্থ 
েধ্থমান ফ্াট্থি অ্াডে তেতজক্াে 
কােচার অ্ালিাতিলয়িন। ভারিী 
ভেন উচ্চতেদ্ােলয়র মালে ৫টি 
ইলভলন্ট ১১০ জন তিশু অংি ফনয়। 

 কােনায় েুটেে
৮ দেীয় নকআউট েুটেে 
প্রতিলযাতগিা হে কােনার 
ফগাোেেুলর। োইনালে  
ফকিেেুর েুটেে একাদিলক  
২–১ হাতরলয় চ্াতপিয়ন ফগাোেেুর 
েুটেে একাদি। েুরস্কার ফদন  
মন্তী স্বেন ফদেনার। তেলেন  
অন্ অতিতররা।    

জন্ম–মত্ৃযুর 
মযুযাচ: ররযানযাল্যা

ট্যাউলে হযারযালত  
মররযযা মহলমডযান

আজকালের প্রতিলেদন 

ফগাকুোলমর তেরুলধে ফিষ ম্ালচ এতগলয় ফরলকও জলয়র স্বাদ 
োয়তন মহলম�ান ফ্াটি্থং। তজিলি োরলে ফেি তকেটুা 
েলয়লন্টর ে্েধান তিতর কলর ফেো ফযি চ্াতপিয়নতিলের 
েড়াইলয় রাকা ফকরাোর ক্ােটির িলঙ্গ। িলে অিীি তনলয় না 
ফভলে এ�ন শুধইু মঙ্গেোলরর ট্রাউ এেতি ম্াচ তনলয় ভােলে 
িাদা– কালো তিতের। এই ম্ালচ প্ররম একাদলি আিলি 
োলরন ফি� 
তেয়াজ। দলের 
তেলদতিরাও টানা 
ফ�েলেন। ফচাট 
োওয়ার িম্ােনা 
োড়লে। িাই 
তেলদতি েতরেি্থলনর 
তেষয়টিও ভােলেন 
দলের ফকাচ আলন্দ্র 
ফচরতনিভ। ট্রাউ ম্ালচর আলগ মহলম�ান ফকাচ েেলেন, 
‘ ট্রাউ ম্াচটা িহজ হলে না। েুটেোরলদর ফিষ মুহিূ্থ 
েয্থন্ত মনঃিংলযাগ ধলর রা�লি হলে।’  দলের দুই তেলদতি 
মাক্থাি ফজালিে এেং তনলকাো দুরন্ত েলম্থ রলয়লেন। 
মাক্থাি এোলরর আই তেলগ ৯ ফগাে কলরলেন। তনলকাো 
এ�নও েয্থন্ত  ৫টি ফগালে অ্াতিটে কলরলেন। এই দু’ জনলক 
তনলয় ফকাচ েেলেন, ‘ েতৃরেীর ফয– ফকানও দলের ফক্ষলত্র 
তেলদতি েুটেোররা গুরুত্বেূণ্থ ভূতমকা ফনন। িলে ভারিীয় 
েুটেোররাও যলরষ্ট ভাে।’    

িুইি ওলেলন চ্াতপিয়ন হওয়ার ের িৃতি তেতভ তিনু্।  
ট্রতে হালি প্রতিলযাতগিার ম্ািকলটর িলঙ্গ। েতে: টুইটার

হাতি�তুি

আজ
আই তেলগ

মহলম�ান ফ্াটি্থং  
েনাম ট্রাউ এেতি
( রযাত ৮. ০৫)   

তনহাটি ফটেত�য়াম 

কাে  
শুরু

 কৃষ্ণনগর তিটি ব্াঞ্চ
‘ ফদোতিি এনলক্ভ’ , ৪৫ এেং ৪৫/ ৩, আর এন ফটলগার ফরা� 

( এ তভ সু্কে ফমাড়),  কৃষ্ণনগর– ৭৪১ ১০১ , ফজো–  নতদয়া, েঃ েঃ
ই– ফমে:  vjkrna@bankofbaroda.co.in 

 দ�ে তেজ্ঞততি  ( স্াের িপিততির জন্) 
েতরতিষ্ট– IV, তিতকউতরটি ইন্টালরটে ( এনলোি্থলমন্ট)  রুেি ২০০২,  রুে ৮ ( ১) 

ফযটহতু, ব্যাঙ্ক অ� বটরযািযার অনুটিযাসিত অস�িযার সহটিটব সনম্নস্যাক্ষরকযারী সিসকউসরেযাইটেশন অ্যান্ড সরকনস্টযাকশন অ� স�নযাসসিয়যাি অ্যাটিেি অ্যান্ড 
এনট�যাি্সটিন্ অ� সিসকউসরটি ইন্যাটরস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ফিযাতযাটবক এবং সিসকউসরটি ইন্যাটরস্ট ( এনট�যাি্সটিন্)  রুিি, ২০০২– এর রুি ৩–এর িটঙ্গ 
পঠনীয় উক্ত অ্যাটক্টর ১৩ ( ২)  িযারযািীটন তযাঁর ওপর অসপ্সত ক্ষিতযাবটি ফিনিযারগটণর প্রসত িযাসব সবজ্ঞসতি ইিু্ কটরসিটিন, যযাটত উক্ত সবজ্ঞসতির তযাসরি 
ফেটক ৬০ সিটনর িটি্ িংসলিষ্ট সবজ্ঞসতিটত উসলিসিত পসরিযাণ অে্সযাঙ্ক আরও িুি, িরচ িটিত আিযায় ফিওয়যার েন্ তযাঁটির আহ্যান েযানযাটনযা হটয়সিি।
উক্ত ফিনিযারগণ ওই পসরিযাণ অে্সযাঙ্ক আিযায় সিটত ব্ে্স হওয়যায় এতদ্দযারযা সবটশষ কটর ওই ফিনিযারগণ  এবং েনিযািযারটণর জ্ঞযাতযাটে্স েযানযাটনযা হটছে ফয, 
সিসকউসরটি ইন্যাটরস্ট ( এনট�যাি্সটিন্)  রুিি, ২০০২–এর সনম্নস্যাক্ষরকযারী উক্ত রুিিিূটহর রুি ৮– এর িটঙ্গ পঠনীয় উক্ত অ্যাটক্টর ১৩ ( ৪)  িযারযািীটন তযাঁর 
ওপর অসপ্সত ক্ষিতযাবটি সনম্নবসণ্সত তযাসরটি নীটচ বসণ্সত িম্পসতির িিি সনটয়টিন।
সবটশষ কটর ওই ফিনিযার/ েযাসিনিযার/  বন্ধকিযাতযা এবং  েনিযািযারণটক এতদ্দযারযা সনটম্নযাক্ত িম্পসতি সনটয় ফিনটিন নযা করযার েন্ িতক্স করযা হটছে এবং 
এরপটরও এই িম্পসতি সনটয় ফয ফকযানও ফিনটিন করযা হটি তযা উক্ত সবজ্ঞসতিটত উসলিসিত বটকয়যা ও তযার ওপর িুি িটিত ব্যাঙ্ক  অ� বটরযািযা, কৃষ্ণনগর 
সিটি ব্যাটচের চযাে্সিযাটপক্ষ হটব।      
এর পযাশযাপযাসশ উক্ত অ্যাটক্টর ১৩ িযারযার ( ৮)  উপিযারযার িংস্যান ফিযাতযাটবক উপিব্ধ িিটয়র িটি্ ব্যাটঙ্কর প্রযাপ্ বটকয়যা েযাকযাপয়িযা আিযায় সিটয় সনম্নসিসিত 
েযাসিনযুক্ত িম্পসতি িযাসিটয় ফনওয়যার ব্বস্যা করযার েন্ িংসলিষ্ট ফিনিযাটরর দৃসষ্ট আকষ্সণ করযা হটছে।                           

রিম 
নং

ঋণগ্রহীিা/ জাতমনদালরর নাম–িহ 
ঠিকানা

১)  দাতে তেজ্ঞততির িাতর�
২)  দ�লের িাতর�
৩)  েলকয়া অর্থাঙ্ক

স্াের িপিততিিমূলহর তেেরণ

১. ঋণগ্রহীিা:  ফমিাি্থ ফরামাতরয়া, 
স্বত্বা:  শ্রী ইন্দ্রনীে রায়, 
সপতযা– শ্রী ফিটবশকুিযার রযায়, 
জাতমনদার– শ্রীমিী িুতি ফদেনার, 
স্যািী– শ্রী ইন্দ্রনীি রযায়, উভটয়র 
ঠিকযানযা– ফবৌবযােযার ওটয়স্ট 
ফিন, ফপযাঃ– কৃষ্ণনগর, েযানযা–  
ফকযাটতযায়যাসি, ফেিযা–  নসিয়যা, 
পসচিিবঙ্গ–৭৪১ ১০১।

১)  ২৬.  ১২.  ২০২১
২)  ২৪.  ০৩.  ২০২২
৩)  ₹  ১৩,৫৯,৩৫২. ৬০ ( িযাসব 
সবজ্ঞসতি অনুযযায়ী) 
₹  ১৯,৪৯,০০০. ০০ ( উসনশ িক্ষ 
ঊনপচেযাশ হযােযার েযাকযা িযারে)  
এবং পসরটশযাি পয্সতে চুসক্তবদ্ 
হযাটর িুি, িরচ, িযাশুি, ব্য় 
এবং িরচ।

স্যাবর িম্পসতির িিবন্ধক ফযিযাটন েসি ও একতিযা ব্বিযাসয়ক ভবন 
রটয়টি অবসস্ত ফিৌেযা–  িুবণ্স সবহযার, আরএি ও এিআর প্লে নং 
৬৪৫, অিীনস্ এিআর িসতয়যান নং ১৫৩৭২, ১৫৩৬৮ এবং ১৫৫০০, 
ফিৌেযা নং ৫৪, িুবণ্স সবহযার েসির িযাপ ৮. ২৫ ফডসিটিি বযা ৪. ৯৯৫ 
কযাঠযা বযা ৩৫৯৭ বগ্স�ুে কিটবসশ ফপযাঃ– আিঘযােযা, েযানযা–  ফকযাটতযায়যাসি, 
িযাব ফরসেস্টযার অস�ি কৃষ্ণনগর, ফেিযা–  নসিয়যা, সপন– ৭৪১ ৩১৫ 
[ সবক্রয় সডড নং আই– ৩১৩২ তযাসরি ০৬.  ০৪.  ২০১৬]  এসডএিআর 
কৃষ্ণনগর নযািযাসঙ্কত শ্রী ইন্দ্রনীি রযায়। ফচৌহসদি:  উতিটর–  িুকুিযার ফিযািক 
এবং অন্টির িম্পসতি, িসক্ষটণ–  নবদ্ীপ ফরযাড, পূটব্স–  আনদেটিযাহন 
সবশ্বযাি এবং ভেন ফিযািটকর িম্পসতি, পসচিটি–  িুশযাতে িযাহযার িম্পসতি।

২. ঋণগ্রহীিা:  শ্রী উৎেে মণ্ডে, 
সপতযা– শ্রী রযািনযাে িণ্ডি এবং 
িহ–ঋণগ্রহীিা:  শ্রীমিী িাতনয়া 
মণ্ডে। স্যািী– উৎপি িণ্ডি, 
উভটয়র ঠিকযানযা:  গ্রযাি– িুবুসিয়যা 
বযােযার কটিযাসন, ফস্টশন ফরযাড, ফপযাঃ 
+  েযানযা–  িুবুসিয়যা, ফেিযা–  নসিয়যা, 
সপন– ৭৪১ ১৩৯।

১)  ২১. ১২.  ২০২১
২)  ২৪.  ০৩.  ২০২২
৩)  ₹  ১২,০৯,০০৮. ৫৪ 
( িযাসব সবজ্ঞসতি অনুযযায়ী)
₹  ২৮,৬২,০০০. ০০ ( আঠযাশ 
িক্ষ বযাষট্টি হযােযার েযাকযা িযারে)  
এবং পসরটশযাি পয্সতে চুসক্তবদ্ 
হযাটর িুি, িরচ, িযাশুি, ব্য়, 
িরচ

েসি ও একতিযা বযািটযযাগ্ ভবটনর িিবন্ধক অবসস্ত িুবসুিয়যা ফস্টশন 
ফরযাড, বযােযার কটিযাসন, ফপযাঃ +  েযানযা–   িুবুসিয়যা, ফেিযা–  নসিয়যা, 
সপন–৭৪১ ১৩৯ অিীনস্ িুবুসিয়যা– ১ গ্রযািপচেযাটয়ত, ফিৌেযা–  ৩৩ 
িুবুসিয়যা, পরগনযা–  বযাগওয়যান, ফেএি নং ৩৩, আরএি িসতয়যান নং 
৩২২, ১৪২৪/ ৪, হযাি এিআর িসতয়যান নং ২৭০৮, আরএি িযাগ নং 
১১১, এিআর িযাগ নং ৫৭৩, এিআর িসতয়যান নং ৩১৫১, ৩১৫২, 
সবভযােন সভসতি ( পসরবসত্সত)  েসির িযাপ ৫. ০০ ফডসিটিি বযা ২১৮১. ৬০ 
বগ্স�ুে বযা ৩. ০৩ কযাঠযা কিটবসশ [ স্ত্ব/ সবক্রয় সডড নং আই/ ৭৪৬৯ অ� 
২০১৩] , এসডএিআরও কৃষ্ণনগর, নযািযাসঙ্কত শ্রী উৎপি িণ্ডি এবং 
শ্রীিতী তযাসনয়যা িণ্ডি ( ব্যানযাসে্স) । ফচৌহসদি:  উতিটর–  সিঠু ফঘযাটষর বযাসি, 
িসক্ষটণ–  ৮ �ুে িযািযারণ পসরির, পূটব্স–  অিি িরকযাটরর বযাসি, 
পসচিটি–  ৮ �ুে িযািযারণ পসরির।

িাতর�:  ২৪.  ০৩.  ২০২২, স্ান:  কৃষ্ণনগর   অনুলমাতদি আতধকাতরক, ে্াঙ্ক অে েলরাদা

দ�ে তেজ্ঞততি
েতরতিষ্ট IV [ ফদ�ুন   রুে ৮( ১)] 

[ ফিকিন ১৩( ৪) ]
( স্াের িপিততির জন্)

অ্ালিট তরকভাতর ম্ালনজলমন্ট ব্াঞ্চ
২১ ক্ামাক ত্রিট, কেকািা– ৭০০০১৬

ফযটহতু, কানাড়া ে্াঙ্ক– এর অনুটিযাসিত অস�িযার সহটিটব সনম্নস্যাক্ষরকযারী, সিসকউসরেযাইটেশন অ্যান্ড 
সরকনস্টযাকশন অ� স�নযাসসিয়যাি অ্যাটিেি অ্যান্ড এনট�যাি্সটিন্ অ� সিসকউসরটি ইন্যাটরস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ 
( ৫৪ অ� ২০০২)  ফিযাতযাটবক ( পরবততীকযাটি ‘ি্ অ্যাক্ট’  সহটিটব সববৃত)  এবং সিসকউসরটি ইন্যাটরস্ট 
( এনট�যাি্সটিন্)  রুিি, ২০০২– এর রুি ৩– এর িটঙ্গ পঠনীয় উক্ত অ্যাটক্টর ১৩( ১২)  িযারযািীটন 
তযাঁর ওপর অসপ্সত ক্ষিতযাবটি ফিনিযার ফমিাি্থ তিলটেম ‘ এন’  িাতভ্থি, প্রসতসনসিত্ব স্ত্বযাসিকযারীর 
শ্রীমিী িরস্বিী ফদ, শ্রী িুদীতি ফদ ( জাতমনদার)  এেং প্রয়াি কতণকা রাতন ফদ ( েন্কদািা) , পসরবসত্সত 
উতিরযাসিকযারীগণ শ্রী িুদীতি ফদ, শ্রী ি্ামে ফদ, শ্রী তনম্থে ফদ এেং শ্রী জয়ন্ত ফদ–র প্রসত  ২৪. ০১. ২০২২ 
তযাসরি িংবসিত িযাসব সবজ্ঞসতি ইিু্ কটরসিটিন যযাটত উক্ত সবজ্ঞসতির তযাসরি ফেটক ৬০ সিটনর িটি্ 
িংসলিষ্ট সবজ্ঞসতিটত উসলিসিত পসরিযাণ অে্সযাঙ্ক ₹  ১,৪৪,৫৭,৮৮১. ৪০ ( এক ফকাটি চুয়াতলেি েক্ষ িািান্ন 
হাজার আটলিা একাতি টাকা ও চতলেি েয়িা মাত্র)   ৩১. ১২. ২০২১ অনুযযায়ী িহ ০১. ০১. ২০২২ 
ফেটক িুি িটিত আিযায় ফিওয়যার েন্ তযাঁটির আহ্যান েযানযাটনযা হটয়সিি।
উক্ত ফিনিযার/ েযাসিনিযারগণ এবং বন্ধকিযাতযার উতিরযাসিকযারীগণ এবং েনিযািযারটণর জ্ঞযাতযাটে্স েযানযাটনযা 
হটছে ফয, সনম্নস্যাক্ষরকযারী উক্ত রুিিিূটহর রুি ৮, ৯–  এর িটঙ্গ পঠনীয় উক্ত অ্যাটক্টর ১৩( ৪)  িযারযািীটন 
তযঁার ওপর অসপ্সত ক্ষিতযাবটি ২৮ মাচ্থ ২০২২ িাতরল� নীটচ বসণ্সত িম্পসতির িিি সনটয়টিন।
সবটশষ কটর ওই ফিনিযার  এবং েনিযািযারণটক এতদ্দযারযা সনটম্নযাক্ত িম্পসতি সনটয় ফিনটিন নযা করযার 
েন্ িতক্স করযা হটছে এবং এর পটরও এই িম্পসতি সনটয় ফয ফকযানও ফিনটিন করযা হটি তযা বটকয়যা 
₹  ১,৪৪,৫৭,৮৮১. ৪০ (এক ফকযাটি চুয়যাসলিশ িক্ষ িযাতযান্ হযােযার আেটশযা একযাসশ েযাকযা ও চসলিশ পয়িযা 
িযারে)   ৩১. ১২. ২০২১ অনুযযায়ী ও তযার ওপর িুি, ০১. ০১. ২০২২ ফেটক কানাড়া ে্াঙ্ক– এর চযাে্স 
িযাটপক্ষ হটব।
এর পযাশযাপযাসশ উক্ত অ্যাটক্টর ১৩ িযারযার ( ৮)  উপিযারযার িংস্যান ফিযাতযাটবক উপিব্ধ িিটয়র িটি্ 
ব্যাটঙ্কর প্রযাপ্ বটকয়যা েযাকযাপয়িযা আিযায় সিটয় সনম্নসিসিত েযাসিনযুক্ত িম্পসতি িযাসিটয় ফনওয়যার ব্যাবস্যা 
করযার েন্ িংসলিষ্ট ফিনিযাটরর দৃসষ্ট আকষ্সণ করযা হটছে। 
স্াের িপিততির তেেরণ: একটি আংসশক সদ্তি ও আংসশক সরেতি বযাসি সনসি্সত ১ কযাঠযা ৬ িেযাক ৩০ 
বগ্স�ুে েসির ওপর অবসস্ত ফপ্রসিটিি নং ৪, চযািতযাবযাগযান ফিন, কিকযাতযা– ৭০০০০৬ ফহযাসডেং নং 
৫৭, ব্লক XIV   কিকযাতযা শহটরর উতির অংটশ, েযানযা– আিহযাস্ট্স সস্টে, কিকযাতযা পুরিভযার ওয়যাড্স নং 
৭৭, প্রয়যাত কসণকযা রযাসন ফি ( বন্ধকিযাতযা)  এর উতিরযাসিকযারীগটণর নযাটি। িপিততির ফচৌহতদে:  উতিটর– 
ফপ্রসিটিি নং ৫ চযািতযাবযাগযান ফিন, িসক্ষটণ– ফপ্রসিটিি নং ৩, চযািতযাবযাগযান ফিন, পটূব্স– ফপ্রসিটিি 
নং ১০/ ১, ফঘযাষ ফিন, পসচিটি– চযািতযাবযাগযান ফিন।

িাতর�: ২৮. ০৩. ২০২২ অনলুমাতদি আতধকাতরক
স্ান:  কেকািা কানাড়া ে্াঙ্ক

 ওতরলয়ন্টাে কাে্থন অ্াডে ফকতমক্ােি তেতমলট�
করটপযাটরে পসরসচসত নম্বর CIN: L24297WB1978PLC031539

ফরসে.  অস�ি:  ৩১, ফনতযাসে িুভযাষ ফরযাড, কিকযাতযা ৭০০০০১
  ফ�যান:   +  ৯১ ৩৩ ২২৩০৬৮৩১/ ৬৮৩২, �্যাক্স:  +  ৯১ ৩৩ ২২৪৩৪৭৭২

ই ফিি:  investorfeedback@occlidia.com ওটয়বিযাইে: www.occlidia.com

ফোটোে ে্ােট ফনাটিি ও িদি্লদর ই ফভাটিং ির্
পসচিিবঙ্গ রযাে্ ফেটক গুেরযাে রযাটে্ ফকযাম্পযাসনর ফরসেস্টযাড্স  অস�ি স্যানযাতেটরর েন্ ফপযাস্টযাি ব্যািে দ্যারযা িিি্টির 
অনুটিযািটনর ফচটয় এতদ্দযারযা এই ফনযাটিি েযাসর করযা হটছে। সিসনসস্ট অ� কটপ্সযাটরে অ্যাট�য়যাি্স (  এিসিএ)  দ্যারযা েযাসরকৃত 
ফকযাসভড–১৯ িহযািযারী িযাটপটক্ষ যেযাক্রটি ৮ এসপ্রি ২০২০, ১৩ এসপ্রি ২০২০, ১৫ েুন ২০২০, ২৮ ফিটটেম্বর, ২০২০, 
৩১ সডটিম্বর, ২০২০,  ২৩ েুন ২০২১ এবং ৮ সডটিম্বর, ২০২১ তযাসরি িংবসিত ফেনযাটরি িযাকু্সিযার নং ১৪/ ২০২০, 
১৭/ ২০২০, ২২/ ২০২০,৩৩/ ২০২০, ৩৯/ ২০২০, ১০/ ২০২১ এবং ২০/ ২০২১ ( ‘ এমতিএ িাকু্থোরিমূহ)  এবং সিসকউসরটিে 
অ্যান্ড এক্সটচঞ্জ ফবযাড্স অ� ইসন্ডয়যা ( তেতটেং অেতেলগিনি অ্াডে ত�িলক্াজার তরলকায়্ারলমন্টি)  ফরগুটিশনি, ২০১৫–এর 
ফরগুটিশন ৪৪ িংস্যানযািীটন  িংটশযাসিতিটতযা]  (  ফিতে  তেতটেং ফরগুলেিনি)  ও ইনসস্টটিউে অ� ফকযাম্পযাসন ফিটক্রেযাসরে অ� 
ইসন্ডয়যা ( আইতিএিআই)  দ্যারযা েযাসরকৃত িযািযারণ িভযায় িসচব িযান ( এি এি–২) িযাস�ক িহ পঠনীয় ফকযাম্পযাসনে অ্যাক্ট, 
২০১৩ এর ১০৮, ১১০ অিীটন ফকযাম্পযাসনে ( ি্যাটনেটিন্ অ্যান্ড অ্যাডসিসনটস্টশন)  রুিি, ২০১৪ ফত গঠিত রুিিিূহ  িযাস�ক 
এই ফকযাম্পযাসনর সবটশষ প্রস্যাব আইটনর ১০২ িযারযায় িিি্টির ফপযাস্টযাি ব্যািে–এর ফনযাটিি ও সববসৃত ২৮ িযাচ্স, ২০২২–এ 
পযাঠযাটনযা হটয়টি, ফয িকি িিটি্র ই–ফিি ঠিকযানযা কযাে অ� তযাসরি ২৫ িযাচ্স, ২০২২–এ এই ফকযাম্পযাসন/ সডটপযাসেেসর/  
ফরসেস্টযার ও ট্যাসি�যার এটেন্ (আর  টি এ)   –এর কযাটি সনবন্ধীকৃত রটয়টি।
রুিি, এিসিএ িযাকু্সিযারিিূহ ও এি এি–২ িযাস�ক িহ পঠনীয় ফিসব  সিসস্টং ফরগুটিশনটির ফরগুটিশন ৪৪ িংস্যানযািীটন 
ও আইটনর ১০৮, ১১০ অিীটন এই ফকযাম্পযাসনর সবটশষ প্রস্যাব িিি্টির বযাস্সবক ফপযাস্টযাি ব্যািে–এর বিটি তবদুসতন 
পদ্সতটত সরটিযাে ই ফভযাটিং –এ  আটয়যাসেত হটব। সরটিযাে ই ফভযাটিং –এর িযাি্টিই িতযািত ফিওয়যা যযাটব। িিি্টির সরটিযাে ই 
ফভযাটিং –এর পসরটষবযা সিটত সিঙ্ক ইনেযাইি ইসন্ডয়যা প্রযাইটভে সিসিটেড ( এিআইআইসপএি) –ফক সনটয়যাগ কটরটি ফকযাম্পযাসন।
ফপযাস্টযাি ব্যািে ফনযাটিি এই ফকযাম্পযাসনর ওটয়বিযাইে www.occlidia.com–এর িটঙ্গ তযাসিকযাভুসক্তর স্টক এক্সটচঞ্জ সব এি 
ই সিসিঃর www.bseindia.com  ও ন্যাশনযাি স্টক এক্সটচঞ্জ www.nseindia.com  এ   এ ফিওয়যা আটি। পযাশযাপযাসশ সরটিযাে 
ই ফভযাটিং –এর পসরটষবযাকযারী সিঙ্ক ইনেযাইি ইসন্ডয়যা প্রযাইটভে সিসিটেড ( এে আই আই তে এে)  এর https://instavote.
linkintime.co.in –এও তযা পযাটবন।
িিি্টির ফভযােযাসিকযার শুক্রবযার, ২৫ িযাচ্স, ২০২২–এ কযাে অ� তযাসরটি ফকযাম্পযাসনর ইকু্ইটি ফশয়যার িূিিটনর অনুপযাটত হটব। 
ফকযাম্পযাসনর িিি্নসে বযা  সডটপযাসেেসরর িযাসিক তযাসিকযায় কাট অে িাতরল� নযাি েযাকটি সরটিযাে ই ফভযাটিং িুটযযাগ সিিটব। 
সরটিযাে ই–ফভযাটিং শুরু িঙ্গিবযার, ২৯ িযাচ্স, ২০২২–এ ভযা.  ি.  ফবিযা ৯. ০০ েযায়। ফশষ বুিবযার, ২৭ এসপ্রি, ২০২২–এ ভযা.  ি.  
ফবিযা ৫. ০০ েযায়। এর পটর এিআইআইসপএি  দ্যারযা সরটিযাে ই–ফভযাটিং যন্ত্র স্ব্ধ করযা হটব। একবযার ফকযানও সিদ্যাটতের ওপর 
ফকযানও িিি্ ফভযােযাসিকযার সিটি পরবততীটত তযাঁটক তযা বিিযাটনযার িুটযযাগ আর ফিওয়যা হটব নযা।
ফয িকি িিি্ সনটের ফকযাম্পযাসন/ সডটপযাসেেসর/  ফরসেস্টযার ও ট্যাসি�যার এটেন্ (আর  টি এ)   –এর কযাটি ই–ফিি আইসড 
সনবন্ধীকৃত করযানসন, তযাঁরযা সনটচর প্রসক্রয়যা ফিটন তযা করুন: 

সরটিযাে ই–ফভযাটিং শত্সযাবিীর েন্ ফপযাস্টযাি ব্যািে ফনযাটিটির ফনযােি ফিিুন। প্রস্যাব পযাটির সরটিযাে ই–ফভযাটিং সবষয়ক জ্ঞযাতব্ 
েযাকটি ফরসেস্টযার ও ফশয়যার ট্যাসি�যার এটেন্ সিঙ্ক ইনেযাইি ইসন্ডয়যা প্রযাইটভে সিসিটেড, তবটষ্ণযা ফচম্বযার, ৬ তিযা, ্্যাে নং ৫০২, 
৫০৩, ৬ ফব্টবযাণ্স ফরযাড, কিকযাতযা ৭০০০০১, ফ�যান– ৯১ ০৩৩ ৪০০৪৯৭২৮, �্যাক্স– ৯১ ০৩৩ ৪০৭৩১৬৯৮, ই ফিি– 
kolkata@linkintime.co.in বযা প্রণব কুিযার িযাইসত, ফকযাম্পযাসন ফিটক্রেযাসর ও সে এি সিগ্যাি–ফক pranab@occlindia.
com –এ ফযযাগযাটযযাগ করুন, ফ�যান– + ৯১ ০১২০ ২৪৪৬৮৫০, ঠিকযানযা– ১৫ তিযা, েযাওয়যার সব, ওয়যাডে্স ফট্ড েযাওয়যার প্লে নং 
সি১, ফিক্টর–১৬, নয়ডযা ২০১৩০১, উতিরপ্রটিশ, ভযারত।
সিঃ পবন কুিযার িযারযাওসগ, ফিঃ সপ িযারযাওসগ অ্যান্ড অ্যাটিযাসিটয়েি, কি্সরত ফকযাম্পযাসন িসচব, কিকযাতযা ( িিি্ নং এ�সি 
এি ৩৩৮১)–ফক  সরটিযাে ই–ফভযাটিং িুসবিযার ফপযাস্টযাি ব্যািে প্রসক্রয়যার স্ছেতযা ও িিৃণতযার েন্ পরীক্ষক সনযুক্ত কটরটিন 
পসরচযািকিন্ডিী।
ফপযাস্টযাি ব্যািে �িযা�ি ফপযাস্টযাি ব্যািে প্রসক্রয়যার ফশটষ ২ সিটনর িটি্ ফঘযাসষত হটব। পরীক্ষক সরটপযাে্স িহ ফপযাস্টযাি ব্যািে 
�িযা�ি ফকযাম্পযাসনর ওটয়বিযাইে www.occlidia.com –ফত আপটিযাড কটর ফিওয়যা হটব ও  স্টক এক্সটচঞ্জগুসির ওটয়বিযাইে 
অে্সযাৎ, ন্যাশনযাি স্টক এক্সটচঞ্জ ( এনএিই) –এর www.nseindia.com  এবং বটম্ব স্টক এক্সটচঞ্জ ( সবএিই) –এর www.
bseindia.com –ফত সগটয়ও ফিিযা যযাটব এবং এগুসি সিঙ্ক ইনেযাইি ইসন্ডয়যা প্রযাইটভে সিসিটেড ( এি আই আই সপ এি)  এর 
https://instavote.linkintime.co.in –এ পযাওয়যা যযাটব। ফকযাম্পযাসনর ফরসেস্টযাড্স অস�ি ও করটপযাটরে অস�টির ফনযাটিি 
ফবযাটড্স ৩ সিন তযা েযাকটব।
 ওতরলয়ন্টাে কাে্থন অ্াডে ফকতমক্ােি তেতমলট�–এর পটক্ষ
 স্যাঃ/ – 
তযাসরি:  ২৮ িযাচ্স, ২০২২  প্রণে কুমার মাইতি
স্যান:  নয়ডযা ফকযাম্পযাসন ফিটক্রেযাসর ও সে এি সিগ্যাি

স�সেক্যাি ফহযাসডেং স�সেক্যাি �টি্স ফশয়যার িটর রযািযা িকি িিি্ যযারযা সনটের ই–ফিি আইসড ফরসেস্টযার করযানসন, তযাঁরযা 
ফরসেস্টযার ও ফশয়যার ট্যাসি�যার এটেন্ সিঙ্ক ইনেযাইি ইসন্ডয়যা প্রযাইটভে সিসিটেড, তবটষ্ণযা ফচম্বযার, ৬ 
তিযা, ্্যাে নং ৫০২, ৫০৩, ৬ ফব্টবযাণ্স ফরযাড, কিকযাতযা ৭০০০০১, ফ�যান– ৯১ ০৩৩ ৪০০৪৯৭২৮, 
�্যাক্স– ৯১ ০৩৩ ৪০৭৩১৬৯৮, ই ফিি– kolkata@linkintime.co.in , ওটয়বিযাইে www.
linkintime.co.in –এ ই–ফিি আইসড েযানযান।

সডি্যাে ফহযাসডেং তবদু্সতন �টি্স ফশয়যার িটর রযািযা িিি্রযা ই ফিি ও ফ�যান নং নসেভুক্ত করটত সনটেটির সডটপযাসেেসর–
এর কযাটি আপটডে কসরটয় সনটত পযাটরন।




