
 

 

 
 
 
June 07, 2022 

  
 

The Manager 

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers 

Dalal Street 

Mumbai – 400 001 

 

BSE STOCK CODE: 506579 

The Manager 

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex 

Bandra (E) 

Mumbai – 400 051 

 

NSE SYMBOL: OCCL 

 

Dear Sirs/Madam, 
  

Sub:  Submission of notice to the shareholders of the Company in respect of 
transfer of Ordinary Shares/Dividend to the Investor Education and 
Protection Fund 

 
In compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed e-copies of public notice 
published on June 07, 2022, in respect of transfer of Ordinary Shares/Dividend of the 
Company to the Investor Education and Protection Fund in accordance with the 
provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor 
Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) 
Rules, 2016 as amended from time to time, in the “Business Standard” (National 
Edition in English) and “Aajkaal” (Kolkata Edition in Bengali). 
 

This is for your information and records. 
 
Thanking you, 

 
Yours faithfully, 
For Oriental Carbon & Chemicals Limited 

 
Pranab Kumar Maity 
Company Secretary 
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Expect over 1mnnewshoppers in
flagshipsalethisyear:MyntraCEO

ACMEto invest
~52,000cr for
hydrogenplant

Maruti setsup20MWpsolarunitatManesar

Arvind cuts
garment
capacity in
Ethiopia

MarutiSuzuki India(MSI)on
Mondaysaidithadsetupa20
MWpsolarpowerplantat its
Manesar-based
manufacturingfacility.

Theinitiativewillcontribute
28,000MWperannum,which
isequivalenttotheenergy
requiredfortheproductionof
over67,000carsannually.

“Harnessingrenewable
energyis theneedofthehour.
Wearecommittedtothe
Government'svisionofmaking
Indiarichintheuseof

renewableenergysources,”
MSIManagingDirectorandCEO
HisashiTakeuchisaidina
statement.

Thecompany’seffortsare
alignedtowardsencouraging
decarbonisationinabidto
bringdownemissions,he
added.

“Ourcompanyhasbeen
committedtothecauseof
expandingtheuseof
sustainableenergyoptionsto
optimiseouroperations.The
powergenerationfromthis

initiativewillconstituteover
11.5percentofthepower
requirementofthefacilityat
Manesar,”Takeuchinoted.

MSIsaidithasbeen
harnessingsolarenergysince
2014whenit installedthefirst
solarpowerplantof 1MWp
capacityat itsManesarfacility,
whichwaslaterexpandedto
1.3MWp. MarutiSuzuki
commissioneda5MWpcarport
stylephotovoltaicsolarpower
plantat itsGurugramfacility
in2020. PTI

PEERZADA ABRAR
Bengaluru, 6 June

There is a huge resurgence in
the fashion category this year
as an increasing number of
people step outside to shop for
fashion products for social
occasions and work, said
Nandita Sinha, chief executive
officer (CEO),Myntra.Theyare
buying workwear due to the
reopening of offices and edu-
cational institutions.

Sinha, who took over as
CEO of the Walmart-owned
online fashion retailer in
January, is gearing up for the
firm’s biannual flagship sale
event - End Of Reason Sale
(EOSS) - this week. She is
expecting it tobe thecountry’s
biggest fashion event. Over 5
millioncustomersareexpected
to transact on theplatform.

Myntra is poised to expect
over 1 million new customers,
with over 40 per cent of the
overall traffic coming fromtier
2/3 cities and towns.

“There are many fashion
occasions that have actually
catapulted demand for cate-
gories, such as back-to-work,
social gatherings, andback-to-
college.Peoplearepreppingup
for the festival season in the
secondhalfofJuly,”saidSinha,
inaninterview,adding,“There
is a huge amount of fashion

consumption that is happen-
ing. Also, over the past two
years, consumers have been
veryengagedwithsocialmedia
andsocial commerce (for fash-
ionproducts).”

Sinha said the 16th edition
of Myntra’s biannual EORS,
which will be held from June
11-16, is going to be bigger and
better thantheearliereditions,
comprising the biggest-ever
collection of 1.4 million styles
across 5,000-plus brands.

The six-day event is set to
provide offers from fashion,
lifestyle, beauty, personal care
and home categories, catering

to over 5 million unique cus-
tomersacrossthecountry,with
an expecteduptick in demand
byover3xofbusiness-as-usual
(BAU)and26per cent increase
intrafficover thepreviousJuly
edition.

“This EORS, we have been
able toprovidedirectand indi-
rectemploymenttoover27,000
professionals across supply-
chain logistics and customer
support,” said Sinha, adding,
“What makes us very proud is
the fact that 2,000 of them
arewomenand300differently-
abled, reinforcing our
commitment to inclusion

anddiversity.”
Sinha said Myntra’s coun-

trywide network of 21,000
kirana store partners (Myntra
Extended Network for Service
Augmentation network) will
cater to over 19,000 pincodes,
fulfilling85per centofdeliver-
ies and providing crucial sup-
port to the last-mile delivery
process during the event.

The Myntra platform is
geared tohandle 16,000orders
per minute and 1.1 million
concurrent users during peak
hours.

EORS 16 has created over
27,500 direct and indirect
seasonal employment oppor-
tunities across warehouses,
last-mile delivery, and contact
centres tocater to theexpected
surge indemand.

“In terms of scale, we are
expecting 3x traffic, (com-
pared) to what it is during
(BAU),” said Sinha.

According to sources, the
firmisexpecting1.5xgrowthin
terms of products sold, com-
pared to EORS 14 in July 2021,
which saw over 18 million
productsorderedby4.2million
customers across the country.
It recorded 4x growth
overBAU.

To cater to changing cus-
tomer needs, Myntra has
onboarded 100 new brands
ahead of EORS and increased

itsstyleselectionby40percent
fromthepreviousJulyedition.
Thisgivesshoppersawidecat-
alogue of products from top
international and domestic
brands, including direct-to-
consumer brands to choose
from. Customers will have
access to brands such as U.S.
Polo Assn., Puma, Biba,
Roadster,H&M, andMango.

StyleCast, Myntra’s go-to
destination for GenerationZ
shoppers, has scaled its offer-
ings by 5x since launch to over
35,000 styles. Some of the key
category highlights include
sportswear, with over 2,000
brands being offered. This is
followed by beauty and per-
sonalcare,bringingabout1,100
brandswith over 53,000 styles
and special offers.

Inafirst,Myntra isenabling
access to hundreds of limited
high-value offers on beauty
and personal care, including
‘BuyOne, GetOne’ constructs.

Myntra will provide a
unique shopping experience
through itsM-Live property to
those shoppers who get
inspired by influencer choices
and absorb their content to
createstyles for themselves. Its
social commerce propositions
- Myntra Studio and M-Live -
will host 1,000 sessions by
1,000 influencers with shop-
pable content.

With uncertainty looming
over extensionof theAfrican
GrowthandOpportunityAct
(AGOA) Treaty, Arvind
Limited is gradually cutting
downitsgarmentcapacity in
Ethiopia.

“During theyearwecom-
pleted a restructuring of
some of our facilities across
Indiaandalsostartedtograd-
ually bring down capacity in
Ethiopia.Wehadsharedthat
the AGOA Treaty has been
kindofcancelledfornowand
henceduty-freeexports from
Ethiopia to theUShavebeen
halted.Assuch, thetraffic for
that locationhascomedown,
so we have started kind of
reducing the footprint there.
So,our installedcapacityhas
come down to about 50mil-
lion pieces or so,” Samir
Agrawal,chiefstrategyofficer
at Arvind, told analysts in a
post-earnings call recently.

Enacted in 2000, the
treaty,whichoffersduty-free
access to the US from sub-
Saharan African countries,
was renewed till 2025 in 2015
but facesuncertaintyover its
further renewal.

However, for Arvind, the
move to shash garmenting
capacity intheAfricancoun-
try is set to be compensated
by fresh capital expenditure
plans in India. According to
Agrawal, during FY23, the
companysetaside~200crore
towards capacity augmenta-
tion in its advancedmaterial
division and garmenting
businesses, aswell as certain
costoptimisationprojects for
fabric business. VINAY UMARJI

KARTHIK JEROME
New Delhi , 6 June

Renewable Energy company
ACMECleantechhas signeda
Memorandum of
Understanding (MoU) to
invest ~52,000crore in setting
up a hydrogen and ammonia
plant with associated solar
power unit inMangaluru, the
company said in a statement
onMonday.

The Gurugram-based firm
signedtheMoUinpresenceof
Karnataka Chief Minister
BasavarajBommai. “Thestate
government will provide all
support and cooperation for
speedyimplementationof the
project,” he said.

The MoU was signed by
EVRamanaReddy,additional
chief secretary in the com-
merce and industries depart-
ment, and Sandeep Kashyap,
chief operating officer of

ACMECleantechSolutions.
Bommaiwasquotedassay-

ing in the meeting, “It has
been proved again that
Karnataka is the most ideal
destination for investments.
Karnatakahasbeensuccessful
in drawing highest foreign
direct investmentsamongthe
states in the country. The FDI
inflow during the last three
quarters is testimony to this
achievement.”

ACME Group has estab-
lished a hydrogen-ammonia
solar plant in Bikaner,
Rajasthan, which produces 5
megawatts-peak of green
hydrogen scalable to 10MWp.
Theplantwill help save about
4,400tonnesofCO2emissions
per annum.

The firm has built a solar
portfolio of over 6 gigawatts-
peak and operates over 1.5
GWpof capacitywith another
10 GWp under construction.

FOR GOOD ‘REASON’
5millionNo.ofshoppers
Myntra’sEndofReasonSale16
intendstoserve

16,000Orderstobehandled
perminuteatpeakhours

1,000Livesessionshosted
byover2,500influencers

85%Deliveriesexpectedto
befulfilledby21,000kirana
partners

27,500People it’llprovide
directandindirectseasonal

jobopportunitiesto

TaMo to supply 10K
Xpres-Ts in largest
fleet order for EVs
Pricesstart from~10.58lakh,modelscomeintwotrims
SHALLY SETH MOHILE
Mumbai, 6 June

On the occasion of the World
Environment Day, Tata Motors has
signed an agreement with BluSmart

Mobility - the country’s largest fully-electric
ride-hailing service firm – for delivering
10,000Xpres-Telectric vehicles (EVs),making
it the biggest-ever EV fleet order in India.

With deliveries starting soon, these
vehicles are an addition to the order for 3,500
Xpres-T EVs signed by both companies in
October last year, and will be availed of by
commuters, in turnhelpingminimise the car-
bon footprint, TataMotors said ina statement
onMonday.

The companies did not disclose the time
period over which the order will be executed.
With prices starting from ~10.58 lakh for the
base variant (ex-showroom, including FAME
subsidy), the models come in two trims.
Analystspegthevalueof theorder tobearound
~1,058 crore. Given themagnitude of the order,
it is likely to be executed in small tranches in a
two- to three-year period, they said.

“TataMotors is takingactive steps towards
rapidelectrificationofmobility, and it isheart-
ening to see renowned fleet aggregators join-
ing the green mobility wave with us,” said
Shailesh Chandra, managing director, Tata
MotorsPassengerVehicles andTataPassenger
ElectricMobility.

TheXpres-TEV fleet offers optimalbattery
size, along with a captive fast-charging solu-
tion. It has already set benchmarks in its cat-
egory, claimed the company.

With $50 million in Series A fund-raise,
BluSmart is “super-charged to rapidly expand
across Delhi-National Capital Region and
metro cities”, said Anmol Singh Jaggi,
co-founder, BluSmart Mobility, in a
statement.

BluSmart Mobility has covered 50 million
clean kilometres (km) and delivered over 1.6
million zero-emission rides.

“We are building a large-scale integrated
EV mobility ecosystem in India - from the
country’s largest fully-electric ride-hailing
service to the largest network of EV charging

super hubs. With increasing fleet size, we are
leading India on the path to reliable, sustain-
able, andzero-emissionmobility andalso cre-
ating more inclusive and economic opportu-
nities for driver partners,” said Jaggi.

In July 2021, Tata Motors launched the
Xpres brand exclusively for fleet customers.
The Xpres-T EV is the first vehicle under this
brand. It is based on the pre-facelift of the
Tigor EV. The Xpres-T electric sedan comes
with two range options – 213 km and 165 km
(Automotive Research Association of India-
certified range under test conditions).

It claims topackahighenergydensitybat-
tery of 21.5 kilowatt hour (kWh) and 16.5 kWh
and can be charged from 0- 80 per cent in 90
minutes and 110 minutes, respectively, using
fast-chargingor canalsobenormally charged
fromany15-ampereplugpoint,which is easily
available and convenient.

It comes with zero tail-pipe emission,
single-speed automatic transmission, dual
airbags, anti-lock braking system with
electronicbrake-forcedistributionas standard
across variants.

Tata Motors controlled 87 per cent of the
EV market in the passenger vehicle segment
at the end of 2021-22, with over 25,000 Tata
EVs on road to date in the personal-use and
fleet segments.

ShaileshChandra,MD,TataMotorsPassenger
Vehicles (right),withAnmol SinghJaggi,
co-founder, BluSmartMobility

>Nandita Sinha, CEO,Myntra
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চন্দ্রনাথ মুখ�াপাধ্ায়
ককতুগ্াম, ৬ জুন

চাকরি পেয়ে পেয়়ে চয়ে যায়ে স্ত্রী! এই আশঙ্াে স্ত্রীি হায়েি কেরি পকয়ে 
রিে স্াম্রী। শরিোি িায়ে িৃশংস এই ঘেিা ঘয়েয়ে েেূ্ব ের্বমায়িি পকেুগ্ায়ম। 
পকেুগ্ায়মি পকািেসা গ্ায়মি ের ূপিণ ুখােুি িায়স্বি চাকরি োি। স্ত্রী চাকরি 
করুক চােরি োিঁ স্াম্রী পশি মহম্মদ। োি আশঙ্া রেে চাকরি কিয়ে পেয়ে 
স্ত্রী োয়ক পেয়়ে চয়ে পযয়ে োয়ি। োই দুই সঙ্্রী িুটিয়ে ঘুমন্ত স্ত্রীি মুয়খ োরেশ 
পচয়ে রয়ি রািায়ো অস্ত রদয়ে ডাি হাে কেরি পেয়ক আোদা কয়ি পদওোি 
অরিয়যাে উঠে রসিাফুে পশখ ওিয়ফ রসিায়িি রেরুয়ধে। আিও অরিয়যাে, 
যায়ে পকািওিায়েই ডাক্ািিা হাে িু়েয়ে িা োয়িি, পসিি্য কাো হাে সরিয়ে 
রদয়েয়ে রসিাি। এমিক্রী পিণিু চাকরি কিা রুখয়ে োিঁ রশক্ােে পযাে্যো, 
পরেরিংয়েি সাটি্বরফয়কে, কােিেত্র, চাকরি সংক্ান্ত ও েরিচেেয়ত্রি যােে্রীে 
িরে পোোয়েিও অরিয়যাে উয়ঠয়ে রসিায়িি রেরুয়ধে। 

পিণয়ুক আশঙ্ািিক অেস্াে প্রেয়ম কায়োো মহকুমা হাসোোয়ে িরে্ব 
কিা হে। েয়ি ের্বমাি পমরডক্যাে কয়েি হাসোোয়ে স্ািান্তরিে কিা হয়েয়ে। 
ঘেিাি েি পেয়ক এোকাে রসিায়িি টিরক পময়েরি। েেূ্ব ের্বমায়িি অরেরিক্ 
েুরেশ সেুাি ধ্রুে দাস েেয়েি, ‘ওই েরূি োোি অরিয়যাে পেয়েই রসিায়িি 
পখায়ঁি েল্ারশ চাোয়ছে েুরেশ।’

পিণিু োো স্াি্রীে রচরিসেুি গ্ায়মি োরসন্া আরিিুে হক েয়েি, ‘িামাই 
পময়েোি সে স্প্ন পশষ কয়ি রদে। পময়েো োচঁয়েও কাো হাে রিয়ে ক্রীিায়ে িায়স্বি 
চাকরি কিয়ে? এই ঘেিাি প্রকৃে েদন্ত ও পদাষ্রীয়দি কয়ঠাি শারতি চাইরে।’ পিণিু 
োয়েি োর়ে ও এোকা সয়ূত্রি খেি, পেখাে়োে েিােিই িাে পিণ।ু েেি োয়ঁচক 
আয়ে রেয়ে হে োিঁ। রকন্তু পিেয়ি পিেয়ি স্প্ন রেে রিয়িি োয়ে দা়ঁোয়িাি। 
কেকাোে িারস্বং কয়েয়ি প্ররশক্য়ণি েি সিকারি হাসোোয়ে িারস্বংয়েি িি্য 
েি্রীক্াে সাফয়ে্যি সয়ঙ্ উত্্রীণ্ব হি পিণ।ু চাকরিপ্রােকয়দি ে্যায়িয়ে িাম িরেিুক্ 
হওোি েি ২৮ পম পিণিু রশক্ােে পযাে্যো ও প্ররশক্য়ণি যােে্রীে িরে যাচাই 
হে। এো পিয়িই িায়ে অরনিশম্বা হয়ে ওয়ঠ পিণিু স্াম্রী। চাকরি কিা যায়ে িা 
েয়ে হুমরক পদে। হুমরকয়ে কাি িা রদয়ে রিয়িি পিয়দ অেে োয়কি পিণু। োি 
পখসািে অেশ্য রদয়ে হে স্াম্রীি হামোে রিয়িি ডাি হায়েি কেরি খইুয়ে।

 চাকরি পেয়ে পেয়়ে যাওোি আশঙ্া!

বধ্ধমান কমডিক্াখল ডচডকৎসাধীন 
করণু �াতুন। ছডব:  প্রডতখবদক

স্তীর কবডজ ককখে ডদল স্ামী

 সব্সাচী সরকার

িে্রীন্দ্র সয়িােয়ি পিারেং রিয়ে পসামোি উচ্চ েয্বায়েি বেঠক 
হে োেোিায়ি। পসখায়ি উেরস্ে রেয়েি কেকাো েুরেয়শি 
অরেরিক্ িেিোে ( ৪)  প্রে্রীণ রত্রোঠী, রেয়েি সমতি রেিাে্রীে 
সহকাি্রী করমশিািিা, পকএমরডএ– ি সদস্যিা, সয়িােয়িি 
৩টি ক্ায়েি কেৃ্বেক্, োইি পসরিং পসাসাইটি অফ ইরডিোি 
সদস্যিা এেং পিারেং অ্যায়সারসয়েশয়িি কে্বাে্যরক্িা। বেঠয়ক 
রেিোো স্্যাডিাড্ব অোয়িটিং পপ্রারসরডওি রিয়ে আয়োচিা 
হে। ওই আয়োচিাে সে্বাররক গুরুত্ব পদওো হয়েয়ে প্রয়ে্যকটি 
ক্ােয়ক। েূণ্ব সময়েি িি্য পসফটি অরফসাি রিয়োে কিয়ে 
হয়ে। সে্বয়মাে ১১টি গুরুত্বেূণ্ব রেষয়ে আয়োচিাি সে্বসম্মে 
রসধোন্ত হয়েয়ে। েয়ে, পিসরকউ পোয়েি প্রসয়ঙ্ প্রশ্ন ওয়ঠ। ো 
ে্যাোরিচারেে হয়ে িা রডয়িে চারেে। োেোিাি সূয়ত্রি খেি, 
এ রেষয়ে দ্রুে রসধোন্ত িারিয়ে পদওো হয়ে ক্াে কেৃ্বেক্য়ক।

আয়োচিাে পয রেষেগুরে উয়ঠ এয়সয়ে এেং ওই সমতি 
রেষে অক্য়ি অক্য়ি োেি কয়ি পিারেং চাোয়িা যায়ে। 
( ক)  পসফটি অরফসাি িাখয়ে হয়ে প্ররেটি ক্ােয়ক। পিারেং 
সম্পয়ক্ব এেং রিিােত্া রিরচিে কিাি রেষয়ে োঁি জ্াি োকা 
আেশ্যক। সমতি রিয়িি রিিােত্া ে্যেস্া ঠিকঠাক হয়েয়ে 
রক িা ো পদখিাে কিয়েি রেরি। পয পয রিয়দ্বরশকা বেরি 
হয়েয়ে, পসগুরে ক্াে কেৃ্বেয়ক্ি কায়ে আয়ে রক িা ো 

পদখয়ে হয়ে োঁয়কই। োঁয়ক পদখয়ে হয়ে যািা পিারেং কিয়ে, 
োয়দি পকািওিকম সমস্যা হয়ছে রক িা। িয়ে পিারেং শুরু 
হয়েই োঁয়ক িিিদারি চাোয়ে হয়ে। একো েে েুক এেং 
পিকড্ব েুক পিাোি সাটি্বরফয়কশি সেসমে োিঁ কায়ে োকয়ে।

( খ)  ক্রী ক্রী িাখয়েই হয়ে:  ১)  পিসরকউ টিউে। ২)  ২০ 
ফুে েম্া এেং সায়়ে ৩ ইরচি পমাো পিাে োইফ োইি যায়ে 
পশফাড্বস হুক োোয়িা োকয়ে। ৩)  এোি হি্ব এেং হুইসে 
োেয়ে। ৪)  ে্যাোরিচারেে আয়োি ে্যেহাি কিয়ে হয়ে 
আয়ো কয়ম এয়েই। ৫)  ফাস্্ব এইড রকে, পোয়ে্বেে অরসিয়িি 
রসরেডিাি, ফ্াশ োইে, পিরডও করমউরিয়কশি িাখয়ে হয়ে। 
৬)  হায়েি কায়ে স্াি্রীে োিা, স্াি্রীে অ্যাম্ুে্যান্স সারি্বস, 
োেোিাি কয়ট্াে রুম, রেেয্বে পমাকারেো োরহি্রীি পফাি 
িম্ি ইে্যারদ স্পষ্টিায়ে োঙায়িা োকয়ে। অরিজ্ পিাোি এেং 
কসিিা উেরস্ে োকয়েি যখি পিারেং চেয়ে। ৭)  আেহাওোি 
েূে্বািাস কয়ঠািিায়ে মািয়ে হয়ে। আেহাওোি েরিরস্রে 
আেহাওো দপ্তয়িি কাে পেয়ক পিয়ি েয়েই পিারেং চাোয়িা 
যায়ে। যাঁিা পিারেং কিয়ে আসয়েি, পস সমে যরদ ঝ়েেৃরষ্টি 
েূে্বািাস োয়ক ো পিায়ি হাওো েইয়ে োয়ি এমি েে্য যরদ 
আেহাওো দপ্তি পদে, োহয়ে পিারেং কিা যায়ে িা। ক্াে 
কেৃ্বেক্ ও পসফটি অরফসাি এেং পিাোিয়দি অরিিােকিা 
রিেরমেিায়ে বেঠক কিয়েি। কািও পকািও েিামশ্ব োকয়ে 
ো শুিয়ে হয়ে। 

রবীন্দ্র সখরাবখর করাডয়ং 
ডনরাপত্ায় ১১ দফা ডনখদ্ধডিকা

 ১০০ ডদখনর কাখজর োকা বন্ধ কখর কদওয়ার প্রডতবাখদ ককখন্দ্রর ডবরুখধে দু’ ডদনব্াপী রাজ্ জুখে 
ডমডছল করল তৃণমূল। কসামবার ডছল কিষ ডদন। এডদন কলকাতা পুরসভার কময়র ডফরহাদ হাডকখমর 
কনতৃখবে ডমডছল হয়। কলকাতার প্রায় সব ব্লখকই কনতারা ডমডছল কবর কখরন। এডদন কময়র পাডরষদ ও 
ডবধায়ক কদবাডিস কুমাখরর কনতৃখবে হাজরা কথখক এক ডবিাল ডমডছল কবর করা হয়। ডছখলন ববশ্ানর 
চখ্াপাধ্ায়, কাজরী ব্ানাডজ্ধ, সন্ীপ বডসি, অসীম বসু, তৃণাঙ্কুর ভ্াচার্ধ প্রমু�। কলকাতার বাইখরও 

ডবডভন্ন কজলায় এডদন তৃণমূখলর কমমীরা প্রডতবাদ জাডনখয় ডমডছল কখরন। ছডব:    আজকাল

কদি জুখে কৃষক ডবখ্াভ
কভালানাথ ঘেই

কৃরষয়ে সহােক মূে্য ও কৃরষ ঋণ মকুয়েি দারেয়ক সাময়ি 
পিয়খ পসামোি পদশ িুয়়ে োরেে হে মান্য়সৌি রদেস। 
পসরদিও  রেয়ক্াি আয়ন্ােয়ি পিয়মরেয়েি মর্যপ্রয়দয়শি 
মান্য়সৌয়িি কৃষকিা। পসই আয়ন্ােি হোয়ে েুরেয়সি 
গুরেয়ে মৃেু্য হে প্ররেোদ্রী কৃষকয়দি। জ্বয়ে ওয়ঠ েৃহত্ি 
আগুি। কৃষক আয়ন্ােি ের়েয়ে েয়়ে পদশ িুয়়ে। সংযুক্ 
রকসাি পমাচ্বাি দু’ েেয়িি োোোি আয়ন্ােি রেয়িরে 
সিকািয়ক কৃরষ আইি োরেে কিয়ে োর্য কয়ি। এই 
পপ্রক্ােয়ে ৬ িুি মান্য়সৌি রদেয়স পদশে্যাে্রী রেয়ক্াি 
কম্বসূরচি ডাক রদয়েরেে রকসাি মহাসিা। িাে্রীে তিয়ি 
এমএসরে ে্যািারটি রদেস রহয়সয়ে োরেে হে এরদি। 
পদয়শি রেরিন্ন ব্লয়কি সদি দপ্তয়ি রি্বা ও রেয়ক্াি চয়ে। 
স্ািকরেরে োঠায়িা হে প্ররািমন্ত্রীি কায়ে। সম্প্ররে ১৬ 
িায়ি্যি কৃষক প্ররেরিররয়দি রিয়ে দু’ রদয়িি বেঠক হে 
কেকাোে। োঞ্াে, হরিোিা, িািস্াি, উত্িপ্রয়দশ, 
রেহাি, অন্ধ্রপ্রয়দশ, ওরডশা, অসম, েরচিমেঙ্–সহ পদয়শি 
১৬টি িাি্য পেয়ক আসা কৃষক পিেৃত্ব ওই বেঠয়ক উেরস্ে 
রেয়েি। উয়দ্যাে সািা িািে রকসাি মহাসিাি। োয়দি 
িাে্রীে সম্পাদক িািািাম রসং িারিয়েয়েি, সংেঠয়িি 
িাে্রীে সয়ম্মেি উেেয়ক্ োঁিা রেহায়ি সংেঠিে কিয়েি 
৫০ হািাি রকসায়িি  মহােচিায়েে। বেঠয়ক ঠিক হয়েয়ে 
সািা পদয়শ ১০ েক্ সদস্য সংগ্হ কিা হয়ে।

কৃষক আয়ন্ােি–েিেেতী েরিরস্রে েয্বায়োচিা 
কয়ি রকসাি মহাসিা িািাে, এক েেি রয়ি চো কৃষক 
অায়ন্ােয়িি িে, পমারদ সিকায়িি কয়ে্বায়িেমুখ্রী 
কৃরষি্রীরেয়ক রাক্া রদয়ে সক্ম হয়েয়ে, পসই সয়ঙ্ এো 
কৃষক সমায়িি মর্য পেয়ক আয়ন্ােয়িি রেেুে শরক্য়ক 
সাময়ি েুয়ে এয়িয়ে। পদশে্যাে্রী েণআয়ন্ােয়িি চায়ে 
পমারদ সিকাি কৃরষ আইি প্রে্যাহাি কিয়ে োর্য হয়েও ওিা 
কয়ে্বায়িেমুখ্রী কৃরষি্রীরে অে্যাহে পিয়খয়ে। আয়ন্ােয়িি 
সমেকায়ে পদওো প্ররেশ্রুরে িঙ্ কয়ি পমারদ সিকাি 
কৃষকয়দি প্ররে চিম রেশ্াসঘােকো কয়িয়ে। 

মহাসিা িারিয়েয়ে, ২৩–২৪ পসয়টেম্ি ২০২২ রেহায়িি 
পিাহোস পিোি রেক্মেয়ঞ্ এআইয়কএম–এি িাে্রীে 
সয়ম্মেি হয়ে। সয়ম্মেয়িি সূচিাে ২৩ পসয়টেম্ি পসখায়ি 
এক রেশাে রকসাি মহােচিায়েয়েি আয়োিি কিা হয়ে যায়ে 
রেহায়িি রেরিন্ন গ্ামাচিয়েি ৫০ হািাি রকসাি প্ররেরিরর অংশ 
পিয়েি এেং পসই অিুষ্ায়ি সংযুক্ রকসাি পমাচ্বা পিোয়দি 
আমন্তণ িািায়িা হয়ে। িাে্রীে সয়ম্মেি এেং মহােচিায়েয়েি 
মূে দারে হে, পদয়শি কৃরষয়ক সাম্াি্যোদ ও কয়ে্বায়িেয়দি 
হায়ে েুয়ে পদওো চেয়ে িা। সংেঠয়িি দারে, কৃষকয়দি 
কাে পেয়ক ফসয়েি এমএসরে ক্য়েি আইরি ে্যািারটি। 
পসই সয়ঙ্ কৃরষি উৎোদি খিচ কমায়িা, খাদ্য রিিােত্াি 
ে্যািারটি— সমতি েরিে মািুয়ষি ময়র্য রেরডএয়সি মার্যয়ম 
খাদ্যশয়স্যি কায্বকি রেেিণ, িূরম সংস্াি এেং িােচারষয়দি 
অররকায়িি ে্যািারটিি দারেও েুয়েয়েি োঁিা। 

েয়কো সম্পরত্ কি আদাে
আডধকাডরকখদর দাডয়বে 

কবঁখধ ডদল পুরসভা
আজকাখলর প্রডতখবদন

েয়কো সম্পরত্ কি আদায়ে পকামি পেঁয়র 
িাময়ে কেকাো েুিসিা। ১ পকাটিি 
পেরশ সম্পরত্ কি েয়কো োকয়ে পসই 
োর়েি োয়ে প্রেয়ম পিাটিস োরেয়ে সেক্ব 
কিা হয়ে। োিেিও েয়কো িা পমোয়ে 
পসই োর়েয়ে োো ঝুরেয়ে পদওোি 
েরিকল্পিা েুি প্রশাসয়িি। 

একইসয়ঙ্ রেেুে েরিমাণ েয়কো 
কি আদায়ে এোি সম্পরত্ কি মূে্যােি 
ও আদাে দপ্তয়িি শ্রীষ্ব আররকারিকয়দি 
েয়ে িামায়ছে কেকাো েুিসিা। সম্প্ররে 
েুি করমশিাি রেয়িাদ কুমাি দপ্তয়িি 
আররকারিকয়দি দারেত্ব েণ্টি সংক্ান্ত 
একটি রেজ্রপ্ত িারি কয়িয়েি। রেজ্রপ্তয়ে 
েয়কো কি আদায়েি েরিমাণ ো়োয়ে 
আররকারিকয়দি দ্রুে েদয়ক্ে কিাি 
রিয়দ্বশ পদওো হয়েয়ে। েক্্য, ে’মায়সি 
ময়র্য কেকাো শহয়ি েয়কো সম্পরত্ 
কি পকাষাোয়ি পফিায়িা। 

েুিসিা সয়ূত্র িািা পেয়ে, অরেমারি 
এেং োি পিয়ি িারি হওো েকডাউয়িি 
কািয়ণ েে দু’ েেি সে পক্ত্র পেয়ক আে 
কয়ময়ে। রকন্তু, কয়িািা এেং ঝয়়েি 
পমাকারেোে েিুসিাি ে্যে হয়েয়ে 

রেেুে োকা। শহি িুয়়ে েয়কো োকা 
সম্পরত্ কয়িি েরিমাণ সায়়ে ৩ হািাি 
পকাটি োকা। এই েয়কো সম্পরত্ কি 
আদাে রিয়ে সম্প্ররে বেঠয়ক েয়সি েদস্ 
আররকারিকিা। এিেিই েয়কো সম্পরত্ 
কি আদায়ে রেজ্রপ্ত িারি কয়িি েুি 
করমশিাি। রিয়দ্বরশকাে েয়কো সম্পরত্ 
কিয়ক দু’টি িায়ে িাে কিা হয়েয়ে। 
১ পকাটি োকাি ওেি যাঁয়দি েয়কো, 
োয়ঁদি সয়ঙ্ ে্যরক্েেিায়ে কো েেয়েি 
রচফ ম্যায়িিায়িিা। সম্পরত্ি োয়ে 
কিয়খোরেি পিাটিস োোয়িা হয়ে। 
পসখায়িই েয়কো কি রমটিয়ে পদওোি 
িি্য সমেও রিরদ্বষ্ট কয়ি পদওো হয়ে। আি 
২৫ েক্ পেয়ক ১ পকাটি োকা েয্বন্ত যায়ঁদি 
েয়কো, োঁয়দি সয়ঙ্ এোকা রিরত্য়ে 
অ্যায়সসি কায়েক্টিিা পযাোয়যাে কিয়েি। 
পকি োঁয়দি কি েয়কো েয়়ে আয়ে, 
ো খরেয়ে পদখা হয়ে। পকাোও পকািও 
আইরি িটিেোে আেয়ক োকয়ে োিও 
সমারায়িি পচষ্টা কিয়ে েিুসিা। োয়ঁদিও 
েয়কো কি িমা পদওোি িি্য রিরদ্বষ্ট সমে 
পেঁয়র পদওো হয়ে। পসই সময়েি ময়র্য 
কি িমা িা কিয়ে অরেরিক্ িরিমািা 
রদয়ে হয়ে োয়ি। সম্পরত্য়ে োোও 
ঝুরেয়ে পদওো হয়ে োয়ি। 

োডক বখয়খজ জ্ানকথা
আজকাখলর প্রডতখবদন

সম্প্ররে োরক েয়েি অ্যােুমরি 
অ্যায়সারসয়েশি, কেকাোি সহয়যারেোে 
আইরসরসআয়িি অেি ঠাকুি ে্যাোরিয়ে 
টিউয়োরেো োরি্বং অ্যাে রিয়েদি কিে 

‘জ্ািকো’। মূে িােিা ও আয়োিি 
জ্ািরেরডোি। েক্া রেয়েি এম রে রে়েো 
প্্যায়িয়োরিোয়মি প্রাক্ি অররকে্বা ডঃ 
পদে্রীপ্রসাদ দুোরি, ফুড ব্লোি ইন্দ্ররিৎ 
োরহ়ে্রী, প্রছেদরশল্প্রী পদোরশস পদে এেং 
সারহরে্যক– েয়েষক পকৌরশক মিুমদাি।

গডণত ডি্খকর 
চাকডর বাডতল

 আজকাখলর প্রডতখবদন

পফি এক রশক্য়কি চাকরি োরেয়েি 
রিয়দ্বশ রদে কেকাো হাইয়কাে্ব। িেম ও 
দশম পরেরণি রশক্ক রিয়োয়েি মামোে 
পেআইরিিায়ে রিয়োে কিা হয়েরেে 
েরণয়েি রশক্ক রসরদিক োরিয়ক। 
রেচািেরে িািায়শখি মান্া পসামোি 
এই রিয়দ্বশ রদয়েয়েি। রেচািেরেি 
েয্বয়েক্ণ, পমরাোরেকাে ২০০ িম্য়ি 
োকা প্রােতীয়ক েরচিে কয়ি রিয়োে 
কিা হয়েয়ে ২৭৫ িম্য়ি োকা রসরদিক 
োরিয়ক। এরদয়ক রশক্া প্ররেমন্ত্রী েয়িশ 
অররকাি্রীি পময়ে অরঙ্ো অররকাি্রীি 
রিয়োে োরেয়েি মামোি পেচি েদে 
কয়ি ওই মামোি শুিারি শুরু হয়েয়ে 
রেচািেরে িািায়শখি মান্াি এিোয়স। 
েুরোি পফি শুিারি হয়ে। 

 সরকাডর সু্খল 
ভডত্ধর ডনখদ্ধডিকা

আজকাখলর প্রডতখবদন

মার্যরময়কি ফে প্রকায়শি েি সিকারি 
সাহায্যপ্রাপ্ত ও পোরষে সু্েগুরেয়ে 
একাদয়শ িরে্ব প্ররক্ো শুরু হয়েয়ে। 
রকন্তু পকািও রিয়দ্বরশকা িা োকাে 
ে়েুো িরে্ব কিয়ে োিয়ে িা িায়ি্যি 
৩৯টি সিকারি সু্ে। প্রচুি ে়ুেো এেং 
অরিিােকিা িরে্ব হয়ে এয়স রফয়ি 
যায়ছেি েয়ে িারিয়েয়েি একাররক 
সু্য়েি প্ররািরশক্ক–রশরক্কািা। প্ররে 
েেি সিকারি সু্েগুরেয়ে িরে্বি িি্য 
সু্ে রশক্া দপ্তয়িি েক্ পেয়ক পকন্দ্র্রীে 
রিয়দ্বরশকা িারি কিা হে। পসই রেজ্রপ্ত 
অিুযাে্রী োংোি রশক্া পোে্বাে পেয়ক 
অিোইয়ি রেরিন্ন সিকারি সু্য়ে িরে্বি 

ফম্ব সংগ্হ কয়ি ো রিরদ্বষ্ট সু্য়ে 
িমা কয়িি অরিিােক এেং 
ে়েুোিা। এখিও েয্বন্ত এেেি 
এই পকন্দ্র্রীে রিয়দ্বরশকা প্রকারশে 
হেরি। সিকারি সু্ে পযয়হেু োই, 
সিকারি রেজ্রপ্ত ো়ো ে়ুেো িরে্ব 
কিা সম্ভে িে েয়ে িারিয়েয়েি অয়িক 
প্ররািরশক্ক। এ রিয়ে সিকারি সু্ে 
রশক্ক সরমরেি সারািণ সম্পাদক 
পসৌেে েসু েয়েি, ‘ এই রিয়দ্বরশকা 
ো়োোর়ে িা প্রকারশে হয়ে িাে 
ে়েুোয়দি একো ে়ে অংশই অি্য 
সু্য়ে চয়ে যায়ে। শুরু োই িে, সিকারি 
সু্য়ে ৩০০ োকাে িরে্ব হওো যাে, 
সাহায্যপ্রাপ্ত ও পোরষে সু্য়ে এই রফ 
কয়েকগুণ পেরশ।’   

বক্তব্ কপি করখছন িঃ কদবীপ্রসাদ দুয়াডর। ছডব: আজকাল

 পুনডন্ধব্ধাডচত
সরকাডর সু্ল ডি্ক সডমডতর 
সাধারণ সম্াদক  এবং সভাপডত 
পখদ পুনরায় ডনব্ধাডচত হখলন কসৌগত 
বসু এবং ধূসরকাডতি রায়। সডমডতর 
৩৫ তম ডবিবাডষ্ধক রাজ্ সখমেলন 
৪ ও ৫ জুন অনুডঠিত হয় রাদবপুর 
ডবশ্ডবদ্ালখয়। সখমেলখন ডছখলন 
ডি্াডবদ পডবত্র সরকার, অধ্াপক 
পাথ্ধপ্রডতম ডবশ্াস ও পডরমল 
কদবনাথ প্রমু�। 

 উজ্ীবন স্মল ডফনান্স ব্াঙ্ক
করডজস্াি্ধ অডফস:  কপ্রপ গাখি্ধন, নং ২৭, থাি্ধ ‘ এ’  ক্রস, এইটিনথ কমন, ডসসিথ 
ব্লক, ককারামঙ্গলা, কবঙ্গালুরু– ৫৬০০৯৫, কণ্ধােক 
ব্াঞ্চ অডফস:  ৫ম তল, ঋডষ কেক পাক্ধ, কপ্রডমখসস নং ০২০৩৬০, 
প্লে নং  ডিএইচ ৬/ ২, অ্াকিন এডরয়া ১ডি, ডনউ োউন– ৭০০ ১৬০, কলকাতা

দ�ল ডবজ্ডতি
পযয়হেু রিম্নস্াক্িকাি্রী উজ্্রীেি স্ে রফিান্স ে্যাঙ্– এি অিুয়মারদে আররকারিক রহয়সয়ে 
রসরকউরিটি ইটিায়িস্ ( এিয়ফাস্বয়মটি)  রুেস, ২০০২– এি রুে ৩–সহ েঠি্রীে রসরকউরিোইয়িশি 
অ্যাডি রিকিস্টাকশি অফ রফিারন্সোে অ্যায়সেস অ্যাডি এিয়ফাস্বয়মটি অফ রসরকউরিটি 
ইটিায়িস্ অ্যাক্ট, ২০০২– এি ১৩ ( ১২)  রািার্রীয়ি োঁি ওেি অরে্বে ক্মোেয়ে রিয়ম্নাক্ 
ঋণগ্হ্রীো( েণ) / সহ– ঋণগ্হ্রীো( েণ) – এি প্ররে দারে রেজ্রপ্ত িারি কয়িরেয়েি যাি মার্যয়ম উক্ 
রেজ্রপ্ত প্রারপ্তি োরিখ পেয়ক ৬০ রদয়িি ময়র্য এই রেজ্রপ্তয়ে উরল্রখে অে্বাঙ্, িরেষ্যয়েি সুদ, 
প্রদাি ও/ ো েরিয়শায়রি োরিখ েয্বন্ত মাশুে, চাি্ব ইে্যারদ সয়মে আদাে পদওোি িি্য োঁয়দি 
প্ররে আহ্াি িািায়িা হয়েরেে।

ক্রম
নং

কলান নং ঋণগ্হীতা/ সহ 
ঋণগ্হীতা/ জাডমনদার/ 

বন্ধকদাতার নাম

১৩ ( ২)  ডবজ্ডতির 
তাডর�/ বখকয়া অথ্ধাঙ্ক 

( োকায়)  অনুরায়ী

দ�খলর তাডর� 
ও ধরন

১ ৩৩১৭২১০১৮
০০০০০১১

১)  অখিাক চক্রবতমী
২)  ডপয়া চক্রবতমী

২২. ১০. ২০২০
/

₹  ১৭,৪১,৬৫৩. ৭৪
০৯. ০৭. ২০২০ অিুযাে্রী

০২. ০৬. ২০২২
/

প্রে্রীক্রী দখে

স্াবর সম্ডত্র ডববরণ:  প্রাে ৯ পডরসয়মে োস্তুিরম–সহ রবিেে ইয়েি ে্যেসারেক িেি 
পযখায়ি অ্যাসয়েসেস ও টিয়িি োদ– এি সকে অেরিহায্ব অংশ পমৌিা– ১০৩ িং িামিেি 
োিা–  োইঘাো েিেিা– শায়েতিিেি, পিএে িং ১০৩, পেৌরি িং ১৭, আিএস খরেোি 
িং ৫৯৭, এেআি খরেোি িং ১০৭৪ এেং ১০৭৫, আিএস দাে িং ১৭৯৮, আিএস ও 
এেআি দাে িং ২৭৪৪, অর্রীিস্ িামিেি গ্ামেচিায়েে, পিো উত্ি ২৪ েিেিা িামারঙ্ে 
অয়শাক চক্েেতী, পচৌহরদি:  েূয়ে্ব– পোরেন্োে সিকায়িি িরম, েরচিয়ম–  পসৌরমত্র পদওোয়িি 
িরম, উত্য়ি–  ৭ ফুে চও়ো সারািণ েরিসি, পসৌরমত্র পদওোি ও েরেত্র পদওোি, দরক্য়ণ:  
পোরেন্োে সিকায়িি িরম।

২ ৩৩৮২২১০১
৮০০০০০০৩

১)  কি� মহমেদ 
ডসরাফুডদিন
২)  ময়দা ডবডব
৩)  রডবউল ইসলাম

২৫. ১০. ২০২১
/

₹  ২ ৩,৪৩,৮১৮/ – 
১৫. ০৯. ২০২১ অিুযাে্রী

০৩. ০৬. ২০২২
/

প্রে্রীক্রী দখে

স্াবর সম্ডত্র ডববরণ:  ২২ পডরসয়মে িরমি সকে অেরিহায্ব অেরস্ে পমৌিা–  সেসাে, 
পিএে িং ২৪, প্ে িং আিএস ১০৬ এেং এেআি ১০৬, খরেোি িং আিএস ৫০, এেআি 
১০৮, এরডএসআি–  মল্ািেুি, রডএসআি রসউর়ে োিা–  মহম্মদ রডএসআি রসউরি, োিা– 
 মহম্মদোিাি পসকাড্া গ্ামেচিায়েে অর্রীয়ি, পিো–  ে্রীিিূম পযখায়ি একটি োর়েি 
মারেকািা মহম্মদ পসিাফুরদিি এেং মেদা রেরে যাি রেফে রডড িং আই ১২২০২/ ১৯৯৯ 
োরিখ ০১. ১১. ১৯৯৯ িরেিুক্ এরডএসআি মল্ািেুি

৩ ৩৩৬৭২১০০
৮০০০০০০৮

১)  বদরুজমান কি�
২)  মডনরা �াতুন 

১৯. ১০. ২০২১
/

₹  ৫,০৬,৭১৮. ৭২
১৫. ০৯. ২০২১ অিুযাে্রী

০৩. ০৬. ২০২২
/

প্রে্রীক্রী দখে

স্াবর সম্ডত্র ডববরণ:  ১. ৫ পডরসয়মে িরমি সকে অেরিহায্ব অংশ অেরস্ে পমৌিা– 
 কুসুমগ্াম, পিএে িং ৭১, আিএস ও এেআি প্ে িং ৪৪৮৩, এেআি খরেোি িং ৮১২৭, 
এরডএসআি ময়ন্তশ্ি, কুসুমগ্াম গ্ামেচিায়েে অর্রীয়ি, পিো েূে্ব ের্বমাি–সহ েদুেরি 
োসয়যাে্য োর়ে

পযয়হেু উেরিরেরখে ঋণগ্হ্রীো/ সহ– ঋণগ্হ্রীো/ িারমিদাি/ েন্ধকদাো উক্ দারেকৃে অে্বাঙ্ 
েরিয়শায়র ে্যে্ব হয়েয়েি, পসই কািয়ণ এেদ্দািা রেয়শষে উক্ ঋণগ্হ্রীো এেং িিসারািয়ণি 
প্ররে রেজ্রপ্ত িারি কিা হয়ছে পয, রিম্নস্াক্িকাি্রী ওেয়ি পেখা োরিয়খ রসরকউরিটি ইটিায়িস্ 
( এিয়ফাস্বয়মটি)  রুেস, ২০০২– এি রুে ৮ সহ েঠি্রীে উক্ অ্যায়ক্টি ১৩ িং রািাি ( ৪)  িং 
উেরািার্রীয়ি োঁি ওেি অরে্বে ক্মোেয়ে উেরিরেরখে সম্পরত্গুরেি দখে রিয়েয়েি। উক্ 
অ্যায়ক্টি ১৩ িং রািাি ( ৮)  িং উেরািাি সংস্াি অিুযাে্রী প্রাে্য পমোয়দি ময়র্য এই িারমিযুক্ 
েরিসম্পদগুরে ো়োয়িাি ে্যেস্া গ্হয়ণি িি্য ওই ঋণগ্হ্রীো/ সহ– ঋণগ্হ্রীো/ িারমিদাি/ েন্ধকদা
োি ময়িায়যাে আকষ্বণ কিা হয়ছে। রেয়শষে ওই ঋণগ্হ্রীো/ সহ ঋণগ্হ্রীো/ িারমিদাি/ েন্ধকদাো 
এেং িিসারািণয়ক এেদ্দািা উক্ সম্পরত্ রিয়ে পকািও প্রকাি পেিয়দি িা কিাি িি্য সেক্ব 
কিা হয়ছে এেং উক্ সম্পরত্গুরে/ িারমিযুক্ েরিসম্পগুরে রিয়ে পয পকািও পেিয়দি উজ্্রীেি 
স্ে রফিান্স ে্যাঙ্– এি দােসায়েক্ হয়ে। 

স্ান:  পডচিমবঙ্গ   স্াঃ  অনখুমাডদত আডধকাডরক
তাডর�:  ০২. ০৬. ২০২২ এবং ০৩. ০৬ . ২০২২   উজ্ীবন স্মল ডফনান্স ব্াঙ্ক

 ওডরখয়ন্াল কাব্ধন অ্ান্ড ককডমক্ালস ডলডমখেি
কয়ে্বায়িে আইয়ডরটিটি িাম্াি (CIN): L24297WB1978PLC031539

পিরিস্াড্ব অরফস:  ৩১ , পিোরি সুিাষ পিাড, কেকাো– ৭০০ ০০১
পেরে  িং: ( ০৩৩)   ২২৩০ ৬৮৩১, ফ্যাসি: ( ০৩৩)   ২২৪৩ ৪৭৭২

ই–পমে: investorfeedback@occlindia.com
ওয়েেসাইে: www.occlindia.com

কনাটিস
( পকাম্পারিি ইকুইটি সদস্যেয়ণি অেেরেি িি্য) 

ডবষয়: এই ককাম্াডনর ইকুইটি কিয়ারগুডল ইনখভস্র এিুখকিন অ্ান্ড 
কপ্রাখেকিন ফান্ড অথডরটি ( আইইডপএফ)– কত স্ানাতির
সমোন্তয়ি সংয়শাররে ইিয়িস্ি এডুয়কশি অ্যাডি পপ্রায়েকশি ফাডি অেরিটি 
( অ্যাকাউরটিং, অরডে, রোন্সফাি অ্যাডি রিফাডি)  রুেস, ২০১৬ ( আইইরেএফ 
রুেস)  পমাোয়েক এই পিাটিস িারি হয়ছে। উক্ রুেস– সহ েঠি্রীে পকাম্পারি 
আইি, ২০১৩– এি ১২৪( ৬)  রািা মারফক পয সমতি পশোয়িি রডরিয়ডডি েিেি 
সাে েেি ো োিও পেরশ সমে রয়ি দারে কিা হেরি, পসগুরে আইইরেএফ– এি 
িায়ম হতিান্তি কিা হয়ে।
উেরিরেরখে রুেস অিুযাে্রী পকাম্পারি এি আয়েই সংরলিষ্ট পশোিয়হাল্ািয়দি এ 
ে্যাোয়ি ে্যেস্া পিওোি িি্য অেেে কয়িয়ে ২০১৪– ১৫ ( চূ়োন্ত)  আরে্বক েেি 
পেয়ক পয সমতি পশোয়িি রডরিয়ডডি েিেি সাে েেি ো োিও পেরশ সমে রয়ি 
দারে কিা হেরি, পযগুরে আইইরেএফ কেৃ্বেয়ক্ি কায়ে হতিান্তি কিাি উেয়যাে্রী। 
আইইরেএফ কেৃ্বেয়ক্ি কায়ে পয সমতি পশোিয়হাল্ায়িি পশোিগুরে হতিান্তি 
কিাি উেয়যাে্রী, োঁয়দি রেশদ রেেিণ এই পকাম্পারি োি ওয়েেসাইে 
www.occlindia.com –এ আেয়োড কয়ি রদয়েয়ে।
সংরলিষ্ট পশোিয়হাল্ািেণয়ক অিুয়িার কিা হয়ছে পয, প্রয়োিি্রীে েে্যারদ ৫ 
পসয়টেম্ি ২০২২– এি ময়র্য পকাম্পারি ো পিরিস্টাি এেং রোন্সফাি এয়িটিয়ক 
োঠাি ও ২০১৪– ১৫ আরে্বক েেি পেয়ক সমতি পশোয়িি রডরিয়ডডি সংগ্হ করুি, 
যায়ে আইইরেএফ– এ পশোি হতিান্তি কিা িা হে। িয়চৎ ো়েরে পিাটিস ো়োই 
রিয়ম্নাক্ েধেরে মারফক পশোিগুরে আইইরেএফ কেৃ্বেয়ক্ি কায়ে হতিান্তি কিা 
হয়ে।
১.   ব্বহাডরক আকাখর কিয়ার থাকখল:  পকাম্পারি ডুরপ্য়কে পশোি সাটি্বরফয়কে 

ইসু্য কিয়ে, যা মেূ সাটি্বরফয়কয়েি েদয়ে আইইরেএফ কেৃ্বেয়ক্ি কায়ে 
হতিান্তি কিা হয়ে।

২.  ডিম্াে আকাখর কিয়ার থাকখল:  রডয়োরিেরি অংশ্রীদািয়ক িারিয়ে 
আইইরেএফ কেৃ্বেয়ক্ি রডম্যাে অ্যাকাউয়টি সিাসরি হতিান্তি কিা হয়ে।

সংরলিষ্ট পশোিয়হাল্ািেণ উরল্রখে পশোিগুরে এেং রডরিয়ডডি আইইরেএফ 
কেৃ্বেয়ক্ি কায়ে দারে কিয়ে োিয়েি সংরলিষ্ট রুেয়স রির্বারিে েধেরেয়ে।
এই সংক্ান্ত রেষয়ে সদস্যেয়ণি পকািও ে্যাখ্যাি প্রয়োিি হয়ে োঁিা এখায়ি 
পযাোয়যাে কিয়ে োয়িি:  পকাম্পারিি পিরিস্টাি এেং রোন্সফাি এয়িটি, পমঃ রেঙ্ 
ইিোইম ইরডিো প্রাইয়িে রেরময়েড, রুম িং ৫০২, ৫০৩, ৬ েো, বেয়্া পচম্াি, 
৬, পরেয়োি্ব পিাড, কেকাো– ৭০০০০১, পফাি:  + ৯১– ৩৩ ৪০০৪ ৯৭২৮/ ১৬৯৮, 
ই–পমে:  iepf.shares@linkintime.co.in 
এই পিাটিস পকাম্পারিি ওয়েেসাইে www.occlindia.com –এ ও স্ক এসিয়চঞ্ 
www.bseindia.com  ও www.nseindia.com – এ োওো যায়ে।
  ওডরখয়ন্াল কাব্ধন অ্ান্ড ককডমক্ালস ডলডমখেখির েিয়ফ
 স্াঃ
স্াি:  িেডা   প্রণে কুমাি মাইরে
োরিখ:  ০৬. ০৬. ২০২২    পকাম্পারি পসয়ক্োরি  এেং রিএম  রেে্যাে

২৫০০ আিাকমমী ডনখয়াগ রাখজ্
আজকাখলর প্রডতখবদন

আশাকমতী রিয়োয়েি িি্য ২৫০০ িেুি েদ বেরি কিা হয়ছে। 
পসামোি মরন্তসিাি বেঠয়ক এি িি্য অিুয়মাদি োওো পেয়ে। 
গ্াম্রীণ স্াস্্য ে্যেস্ায়ক আিও উন্নে কয়ি পোোি িি্যই 
এই রসধোন্ত পিওো হয়েয়ে। োর়ে োর়ে ঘুয়ি স্াস্্য েরিয়ষো 
রদয়ে চয়েি এই কমতীিা। পকারিড অরেমারিি সময়েও োঁিা 
প্রায়ণি ঝুঁরক রিয়ে কাি কয়ি পেয়েি। োই আশাকমতীি সংখ্যা 
আিও ো়োয়ে চাে িাি্য। 

অি্যরদয়ক, িায়ি্যি চেুে্ব পরেরণি কমতী রিয়োয়েি িি্য 

বেরি গ্রুে রড রিকু্েয়মটি পোড্ব েুয়ে পদওোি রসধোন্ত রিে 
সিকাি। এরদয়িি মরন্তসিাি বেঠয়কই এই রসধোন্ত পিওো 
হয়েয়ে েয়ে িোন্ন সয়ূত্র খেি। এোি পেয়ক চেুে্ব পরেরণি 
কমতী রিয়োে কিয়ে িায়ি্যি স্াফ রসয়েকশি করমশি। ২০১৬ 
সায়ে একসয়ঙ্ ৬০ হািাি চেুে্ব পরেরণি কমতী রিয়োয়েি িি্য 
গ্রুে রড রিকু্েয়মটি পোড্ব বেরি কয়িরেে িাি্য সিকাি। 
োেরেক সারি্বস করমশয়িি হাে পেয়ক চেুে্ব পরেরণি কমতী 
রিয়োয়েি দারেত্ব এই পোয়ড্বি হায়ে পদওো হয়েরেে, যায়ে 
দ্রুে রিয়োে েধেরে পশষ কিা যাে। এখি এই মুহয়ূে্ব এই 
পোয়ড্বি কায্বকারিো আয়ে েয়ে ময়ি কিয়ে িা প্রশাসি।  

ভবানীপুখর দম্ডত �নু
l ১ পাতার পর
েুরেয়শি অিুমাি, দুেুয়িি েয়ি ঘেিাটি ঘয়ে োকয়ে োয়ি। আেোে্রীিা 
ক’ িি রেে, ো খরেয়ে পদখয়ে েুরেশ। েুিয়িা পকািও ে্যেসারেক শত্রুো, 
ে্যরক্েে আয়ক্াশ িারক শুরুই েুয়ঠি উয়দিয়শ্য এয়স খুি?  ো পদখা হয়ছে। 
ঘয়িি আেমারি পখাো রেে। ো েুয়ঠি উয়দিয়শ্যই?  িারক রেভ্ান্ত কিয়ে, 
োও পদখয়ে েুরেশ। 

স্াি্রীে সয়ূত্র েুরেশ িািয়ে পেয়িয়ে, এিঁা দ্রীঘ্বরদি রয়ি ওই োর়েটিয়ে োকয়েি। 
এক ে়েরশ িারিয়েয়েি, োর়েয়ে রমরস্ত কাি কিরেে। খয়ুিি ঘেিা ঘয়ে পেয়েও 
োঁিা রকেু পেি োিরি। এই ঘেিাি সয়ঙ্ রমরস্তয়দি পকািও পযাে আয়ে রক িা, 
োও খরেয়ে পদখয়ে েুরেশ। 
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