
INDIA~ 

Ref: TPCUSE/LODR/2021-22/31 

The Secretary, 
National Stock Exchange of lndia Ltd., 
Exchange Plaza, Plot No. C/l, G Block 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai- 400 051. 
Scrip Symbol: DPSCLTD 

Dear Sir(s), 

Date: 15th August, 202 l 

The Vice P-resident 
Metropolitan Stock Exchange of lndia Ltd 
4"' floor, Vibgyor Towers, Plot No C 62, 
G Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla 
Complex, Bandra (E), Mumbai- 400098. 
Scrip Symbol: DPSCLTD 

Sub: Service of Documents through Electronic mode -Newspaper Publication 

Please find enclosed herewith the copy of the newspaper advertisement published on Salurday, 
14th August, 2021 in "Financial Express" (English) (all edition); "Aajkal" (Bengali), and 
"Jansatta" (Hindi) (all edition) dated 15th August, 202 I pursuant 10 !he provisions of the 
Companies Act, 20 l3 and lhe SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 to serve various notices/documents to ils Members through electronic modes. 

The Newspaper advertisement is also available on the website of the Company at 
www.indiapower.com 

Tiris is for your information and records. 

Tb.anking YOU. 

y~· faithfully, 
F r dia Power Corporation Limited 

Pra a t Kapoor 
Company s«retary & Compliance Officer 

Encl: as above 

India Power Corporation Limited 
CIN:L4010SW81919PLC003263 

[formerly DPSC Umltedl 
Registered Office: Plot No. Xl- 2&3. Blocl<-£P, Sector - V. Salt Lake City, KoJkata - 700 091 

Tel.:+ 9133 6609 4308/09/10, Fax:+ 9133 2357 2452 
Centr.J Office: Sanctoria, Oishergarh 7l3 333. Telephone: (0341) 6600454/457 Fax: (0341) 6600464 

E'. coroornte@indiapowcr.com W: WWW indiapower.com 
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৭

ইনডিয়া পাওয়ার করপপাররশি নলনিরেড
CIN: L40105WB1919PLC003263 

[ পূর্বতন ডিডপএসডস ডিডিটেি] 
রেডিস্টাি্ব অডিস:  প্লে নং X ১–২ ও ৩, ব্লক– ইডপ, রসক্টে–৫, সল্ট রিক ডসটি, কিকটাতটা–৭০০০৯১

রিটান:  ৯১ ৩৩ ৬৬০৯ ৪৩০০/ ০৮/ ০৯/ ১০;  ি্টাক্স:   ৯১ ৩৩ ২৩৫৭ ২৪৫২
ই–রিি:  corporate@indiapower.com ;  ওটেরসটাইে:  www.indiapower.com 

 ইরলকট্রনিক উপারয় িনিসিূহ প্রেররের জি্য
প্শয়ারধারকগরের রেনত রেকাশ্য নবজ্ঞনতি

রকটাম্টাডনি অ্টাক্ট, ২০১৩ এরং রসডর ( ডিডস্ং অরডিটেশনস অ্টান্ড ডিসট্টািটাে 
ডেটকটাে্টােটিন্টস)  রেগুটিশনস, ২০১৫–এে সংস্টানসিূহ অনুযটােী রকটাম্টাডনগুডিটক 
ইটিকট্রডনক উপটাটে তটাটেে সেস্টেে ডরডিন্ন ডরজ্ঞডতি/নডি ররেেটেে অনুিডত রেওেটা 
হে। পটাশটাপটাডশ, রকটাডিি–১৯ অডতিটােীে কটােটে সৃষ্ট রত্বিটান পডেডস্ডতে পডেটরেডষিটত, 
কটপ্বটাটেে ডরষেক িন্ত্রক তটাে ৮ এডরেি ২০২০ তটাডেখ সংরডিত সটার্্বিটাে নং ১৪/ ২০২০;  
১৩ এডরেি, ২০২০ তটাডেটখে সটার্্বিটাে নং ১৭/ ২০২০;  ৫ রি ২০২০ তটাডেটখে সটার্্বিটাে 
নং ২০/ ২০২০ এরং ১৩ িটানুেটাডে ২০২১ তটাডেটখে সটার্্বিটাে নং ০২/ ২০২১ রিটাতটাটরক 
ডনডে্বষ্ট ডকছু ররেডেিুক্ত রকটাম্টাডনটক ২০২১ ক্টাটিন্ডটাে রটষ্ব (অি্বটাৎ, ৩১ ডিটসম্বে, 
২০২১ তটাডেখ পয্বন্ত)  ডিডিও কনিটাটেড্সং (ডিডস) রটা অন্টান্ অডিও ডিসু্েটাি উপটাটে 
(ওএডিএি) তটাটেে ডরটশষ সটাধটােে সিটা ( ইওডিএি)  ও রটাডষ্বক সটাধটােে সিটা ( এডিএি) 
আটেটািন এরং রকরিিটাত্র রকটাম্টাডন রটা ডিটপটাডিেডে পটাটি্বডসপ্টান্টেটেে ( ডিডপ)  কটাটছ ই–
রিি আইডি রেডিস্টাে কডেটে েটাখটা সেস্টেে রেডত আডি্বক ডররৃডত ররেেে (সংিগ্ন কেটাে 
উপটযটােী ররটাটি্বে ডেটপটাে্ব, অডিেটেে রেডতটরেন রটা অন্টান্ নডি সহ) সটিত সটাধটােে 
সিটাে ডরজ্ঞডতিগুডি ররেেটেে ছটাড়পত্র ডেটেটছ। তদুপডে, ১২ রি ২০২০ তটাডেটখে সটার্্বিটাে 
নং রসডর/  এইচও/  ডসএিডি/  ডসএিডি১/  ডসআইআে/  ডপ/  ২০২০/  ৭৯ সহ পঠনীে ১৫ 
িটানুেটাডে, ২০২১ তটাডেটখে সটার্্বিটাে নং রসডর/  এইচও/  ডসএিডি/  ডসএিডি২/  ডসআইআে/  
ডপ/  ২০২১/ ১১ অনুযটােী ডসডকউডেটিি অ্টান্ড এক্সটচঞ্জ ররটাি্ব অি ইডন্ডেটা িটাডিনধটােকেটেে 
রেডত রটাডষ্বক রেডতটরেটনে িুডরিত রেডতডিডপ পটাঠটাটনটাে রেটেটািনীেতটা ডশডিি কটেটছ।

উপটেটাক্ত কটােেগুডিে ররেডষিটত এই রকটাম্টাডন ডরডধ রিটন সকি ডরজ্ঞডতি ও নডি রযিন 
সটাধটােে সিটাে ডরজ্ঞডতি ( রটাডষ্বক সটাধটােে সিটা অন্তিু্বক্ত কটে) , আডি্বক ডররৃডত, ডিটেক্টটেে 
রেডতটরেন, অডিেটেে রেডতটরেন, রপটাস্টাি র্টািে রপপটাে এরং অন্টান্ জ্ঞটাতর্ ডরষেগুডি 
রকটাম্টাডন রটা ডিটপটাডিেডে পটাটি্বডসপ্টান্টেটেে কটাটছ রেডিস্টাে কেটাটনটা ই–রিি আইডি–রত 
রকরিিটাত্র ইটিকট্রডনক উপটাটে িটাডিনধটােকেটেে রেডত ররেেে কেটর।

রকটাম্টাডনে পডেচটািকিণ্ডিী পষ্বে ১১ িুন, ২০২১ তটাডেখ আটেটাডিত সিটাে ৩১ িটাচ্ব, 
২০২১ সিটাতি অি্বরটষ্বে িন্ ₹ ১/ – িূটি্ে রেডতটি ইর্ইটি রশেটাে ডপছু ₹ ০. ০৫/ – ( পটাঁচ 
পেসটা িটাত্র)  িি্টাংটশে সুপটাডেশ কটেটছন। পডেচটািকিণ্ডিী পষ্বে দ্টােটা সুপটাডেশকৃত 
িি্টাংশ যডে আসন্ন ১০১তি রটাডষ্বক সটাধটােে সিটাে অনুটিটাডেত হে, রসটষিটত্র তটা 
রকটাম্টাডনে রযটাে্ সেস্টেে রেেটান কেটা হটর। রয সকি সেস্ তটাঁটেে র্টাঙ্ক অ্টাকটাউন্ট 
সম্ডক্বত তি্ আপটিে কডেটে রেটখটছন, ইটিকট্রডনক উপটাটে তটাঁটেে িি্টাংশ রেেটান 
কেটা হটর। রয সকি সেস্ এখনও তটাঁটেে র্টাঙ্ক অ্টাকটাউন্ট সম্ডক্বত তি্ আপটিে 
কেটানডন, রসই সকি সেটস্ে নডিিুক্ত ঠিকটানটাে ডিডিটিন্ট ওেটাে্টান্ট/  ডিিটান্ড ড্টাফ্ ে/  রচক 
ররেেে কেটা হটর। িি্টাংশ রেটাডতিটত ডরিম্ব এড়টাটত ডনটিটেে র্টাঙ্ক অ্টাকটাউন্ট সম্ডক্বত 
তি্ রেডিস্টাে/  আপটিে কডেটে রনওেটাে িন্ সেস্টেে রেডত অনুটেটাধ িটানটাটনটা হটছে।

উপটেটাক্ত কটােটেে ররেডষিটত, সেস্েটা অনুগ্রহপূর্বক ডনম্নডিডখত ডরষেগুডি রখেটাি েটাখটরন: 

১.  ই–মেল আইডি, মেোবোইল নম্বর, ব্োঙ্ক অ্োকোউন্ট সম্পডককিত তথ্ বো এগুডলর 
পডরেোরকিন ( যডি থোকক)  মরডরস্োর করোর উপোয়: 

 নিনজক্যাল প্হান্ডিং িাকা সদস্যরদর প্ষেররে: 
 স্টাষিডেত অনুটেটাধপটত্রে স্্টান কেটাটনটা রেডতডিডপ রকটাম্টাডনে ই–রিি আইডি 

: ipclagm2021@indiapower.com  এরং/ রটা রকটাম্টাডনে রেডিস্টটাে ও 
ট্রটা্সিটাে এটিন্ট, প্িসাসপ নস নব ি্যারিজরিন্ট সান্পরসস ( রোাঃ)  নলনিরেড–এে 
ই–রিি আইডি : rta@cbmsl.com –রত রেটযটাি্িটতটা ডনম্নডিডখত তি্গুডি 
উটলেখ কটে পটাঠটাটত হটর: 

 ১.  রিটাডিও নম্বে
 ২.  ই–রিি আইডি
 ৩.  রিটারটাইি নম্বে
 ৪.  রটাডতি কেটা রচটকে পটাতটাে রেডতডিডপ
 ৫.  প্টান কটাটি্বে স্স্টাষিডেত রেডতডিডপ
 নডি্যাে প্হান্ডিং িাকা সদস্যরদর প্ষেররে: 
 ডনি ডনি ডিডপ–এে িটাধ্টি রেডিস্টাে/  আপটিে কডেটে রনটরন।
 ( ডিডপ দ্টােটা কটায্বকে কেটা রয রকটানও পডেিটাি্বন ডনটি রিটকই পেরততীটত রকটাম্টাডনে 

নডিটত রেডতিডিত হটর) ।
 রকটাম্টাডনটত রয সকি সেস্ এখনও ডনটিে ই–রিি আইডি/  রিটারটাইি নম্বে/  

র্টাটঙ্কে ডরশে তি্ রেডিস্টাে রটা আপটিে কেটানডন, যত শীঘ্র সম্ভর রসগুডি 
রকটাম্টাডনটত রেডিস্টাে কডেটে রনওেটাে িন্ তটাঁটেে রেডত অনুটেটাধ িটানটাটনটা হটছে।

২.  লভ্োাংকের ওপর উৎসেূকল কোটো কর সম্পডককিত ডনকিকিডেকো: 

 ডিনটা্স অ্টাক্ট, ২০২০ দ্টােটা সংটশটাডধত ইনকটাি ে্টাক্স অ্টাক্ট, ১৯৬১ অনুযটােী ১ এডরেি, 
২০২০ তটাডেটখে পে রিটক রকটানও রকটাম্টাডন দ্টােটা রেেত্ত রটা রডটিত িি্টাংটশে 
অি্বটাঙ্ক সেস্টেে হটাটতই কেটযটাে্ হটর। উৎসিূটি কটােটা কে ( টিডিএস)  রটারে অি্বটাঙ্ক 
উক্ত অ্টাটক্টে ২০৬এডর নং ধটােটাে সংস্টান সটাটপষি ( ১ িুিটাই, ২০২১ তটাডেখ রিটক 
কটায্বকে) , রযটি কেেটাতটাটেে ( ‘ ডনডে্বষ্ট র্ডক্ত’  ডহটসটর উডলেডখত)  িন্ উৎসিূটি কটােটা 
কটেে রষিটত্র ডরটশষ সংস্টান চটািু কটেটছ। তেনুসটাটে, এই রকটাম্টাডন িি্টাংশ রেেটাটনে 
সিে উৎসিূটি কে ( টিডিএস)  কটােটর। রেটযটাি্িটতটা উৎসিূটি কে কটােটাে যিটাযি 
হটাে ডনে্বটেে িন্ সেস্টেে রেডত অনুটেটাধ িটানটাটনটা হটছে যটাটত তটাঁেটা ডনটিটেে 
আরটাডসকতটাে স্্টােটাস, প্টান ইত্টাডে তি্ ipclagm2021@indiapower.
com  এরং/ রটা rta@cbmsl.com  আইডি–রত ই–রিটিে িটাধ্টি যিটাক্রটি এই 
রকটাম্টাডন/ আেটিএ ( ডিডিক্টাি উপটাটে রশেটাে ধটে েটাখটাে রষিটত্র)  ডকংরটা ডিডপ 
( ডিি্টাে উপটাটে রশেটাে ধটে েটাখটাে রষিটত্র) –এে কটাটছ পটাঠিটে সম্ূে্ব কটেন এরং/ রটা 
আপটিে কডেটে রনন। রকটাম্টাডনটত িিটা ডেটত হটর এিন েেকটাডে নডিসিূহ সটিত 
ডরশে পদ্ধডত রকটাম্টাডনে ওটেরসটাইে: www.indiapower.com –রত রেওেটা আটছ 
এরং এগুডি এই ডিটঙ্কও পটাওেটা যটাটর:  https://www.indiapower.com/
wp-content/uploads/2021/08/TDS-ON-DIVIDEND-2021-22.pdf.

পডেচটািকিণ্ডিী পষ্বটেে আটেশটানুসটাটে
 ইনডিয়া পাওয়ার করপপাররশি নলনিরেড–এে পটষি
 স্টাাঃ–
 রেশান্ত কাপুর
স্টান:  কিকটাতটা প্কাম্ানি প্সররেোনর
তটাডেখ:  ১৪. ০৮. ২০২১ ACS15576 

পনরনশষ্ট IV-A   [ রুল ৮( ৬) –এর সিংস্ািসিূহ দ্রষ্টব্য]  নবরেয় নবজ্ঞনতি ( স্াবর সম্নতিসিূরহর জি্য) 
নসনকউনরটি ইন্টাররস্ট ( এিরিাসপরিন্ট)  রুলস, ২০০২–এর নবনধ ৮( ৬) –এর সিংস্ািসিূহ 

সহ পঠিীয় নসনকউনরোইরজশি অ্যাডি নরকিস্টাকশি অি নিিানসিয়াল অ্যারসেস 
অ্যাডি এিরিাসপরিন্ট অি নসনকউনরটি ইন্টাররস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীরি স্াবর 

পনরসম্দসিূহ নবনরের জি্য ই–নিলাি নবরেয় নবজ্ঞনতি
এতদ্দটােটা িনসটাধটােটেে পটাশটাপটাডশ ডরটশষত সংডলিষ্ট ঋেগ্রহীতটা( েে)  এরং িটাডিনেটাে( েে)  –
এে জ্ঞটাতটাটি্ব এই ডরজ্ঞডতি িটাডে কেটা হটছে রয সেুডষিত ঋেেটাতটা রূটপ ইউডনেন র্টাঙ্ক–এে 
কটাটছ রন্ধক েটাখটা/  েটাডখিটযটাে্ এরং সেুডষিত ঋেেটাতটা রূটপ ইউডনেন র্টাঙ্ক–এে অনটুিটাডেত 
আডধকটাডেক দ্টােটা রটাস্তডরক েখি রনওেটা নীটচ রডে্বত স্টারে সম্ডত্ত প্িসাসপ প্�াষ প্িাের প্স্টার 
( প্রোরোইের:  শ্রী রেতাপ প্�াষ) –এে রিটক সেুডষিত ঋেেটাতটা রূটপ ইউনিয়ি ব্যাঙ্ক অি ইনডিয়া, 
আইঁয়া শাখা–এে পটাওনটা পুনরুদ্ধটাটেে িন্ ‘ প্েখারি আরে প্সখারি’ , ‘ ো নকে ুআরে তা’  এবিং 
‘ প্েিি আরে প্তিি’  ডিডত্তটত ১৫. ০৯. ২০২১ তটাডেটখ ‘ অিলাইি ই–নিলাি’  উপটাটে https://
www.mstcecommerce.com ওটেরসটাইটেে িটাধ্টি ডরডক্র কেটা হটর। সম্ডত্তে ডনধ্বটাডেত 
সংেষিে িিূ্ হি ₹ ২,৪২,০০০. ০০ ( দুই িষি ডরেটাডলেশ হটািটাে েটাকটা িটাত্র)  এরং রটােনটা িিটা 
( ইএিডি)  রটারে রেটেে অি্বটাঙ্ক হি ₹ ২৪,২০০. ০০ ( চডবিশ হটািটাে দুটশটা েটাকটা িটাত্র) ।

সম্নতির সিংনষেতি নববরে
ডনটম্নটাক্ত সটািটান্ কিটরডশ ২ শতক িটাটপে িটঁাকটা রটাস্তু িডিে অপডেহটায্ব সিগ্র পডেিটাে 
যটাে ডস্ডত ও ডররেে:  রিৌিটা– সডুচেটা ( সুডচেটা েষিটাকটািী িডদিটেে কটাটছ) , রি এি নং ৮, 
এি আে খডতেটান নং ২৯২, আে এস েটাে নং ৪৪৪, এি আে েটাে নং ৪৭৩, চণ্ডীতিটা 
িটানটাে অডধটষিত্রটাধীন, রিিটা– হুেডি, ২০০৭ সটাটিে ডরক্রে েডিি নং ০৪৫৯৬ অনুযটােী 
সম্ডত্তে স্বত্ানধকারী শ্রী রেতাপ প্�াষ। সম্নতির প্�ৌহনদি:  উত্তে– েটেশ চটাটিে রটাডড়;  
েডষিে– ৪৭৩ নং েটাটে অটন্ে রটাডড়;  পূর্ব– গ্রটািীে েটাস্তটা;  পডচিি– অিে চটাটিে রটাডড়।

নিলারির তানরখ ও সিয়:  ১৫. ০৯. ২০২১, প্বলা ১১. ০০ো প্িরক দুপুর ১. ০০ো
ডাক বাড়ারিার িূল্য:  ₹ ২০,০০০/ –

ডনিটাটি অংশ রনওেটা ও ডনটিটেে িটাক িিটা রেওেটাে আটে ডনিটাি ডরডক্রে ডরশে শত্ব ও ডনেিটারডি 
এরং আেও ডরশে তি্ িটানটত িটাকেটাতটাটেে এই র্টাটঙ্কে www.unionbankofindia.
co.in  এরং www.ibapi.in  ওটেরসটাইে দুটি রেখটাে পেটািশ্ব রেওেটা হটছে। ডরডক্রে শত্ব ও 
ডনেিটারডি কটঠটােিটাটর ডসডকউডেটি ইন্টটাটেস্ ( এনটিটাস্বটিন্ট)  রুিস, ২০০২–এে সংস্টান 
অনুসটােী হটর। আগ্রহী িটাকেটাতটােটা ডনিটাি সম্ডক্বত ডরশে তি্ এরং সম্ডত্ত পডেেশ্বটনে 
িন্ রয রকটানও কটাটিে ডেটন আইঁেটা শটাখটাে ি্টাটনিটাটেে সটগে ৮৬১৭২৭৩২৯৩ নম্বটে 
রযটােটাটযটাে কেটত পটাটেন। রেডিটস্টশন ও িে–ইন এরং ডরডিংটেে ডনেিটারডি সম্টক্ব িটানটত 
https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index/jsp  রেখনু।

নসনকউনরটি ইন্টাররস্ট ( এিরিাসপরিন্ট)  রুলস, ২০০২–এর নবনধ ৮( ৬) /  নবনধ ৯( ১) –এর 
অধীরি ৩০ নদরির নবনধবদ্ধ নবরেয় নবজ্ঞনতি

ওপটে উডলেডখত তটাডেটখ ডনিটাি ডরডক্র আটেটািটনে র্টাপটাটে উপডেডিডখত ঋে সম্ডক্বত 
ঋেগ্রহীতটা( েে) /  িটাডিনেটাে( েে) –এে রেডত ডসডকউডেটি ইন্টটাটেস্ ( এনটিটাস্বটিন্ট)  রুিস, 
২০০২–এে ডরডধ ৮( ৬) /  ডরডধ ৯( ১) –এে অধীটন এটি একটি ডরজ্ঞডতি ডহটসটরও েে্ হটর।

তানরখ:  ১২. ০৮. ২০২১ অিুরিানদত আনধকানরক
স্াি:  আঁইয়া, হুগনল  ইউনিয়ি ব্যাঙ্ক অি ইনডিয়া   

আঁইয়া শাখা
প্গাপালপুর বাজার, শ্রীপেপা ্বি, গ্াি– 

বােীপুর, ডাক�র– আকুনি, প্জলা– হুগনল, 
পনচিিবঙ্গ, নপি–৭১২৭০১

প্রনজস্টাডপ অনিস:  ইডন্ডেটান রেেন কম্টাউন্ড, রিেটািটাি, গুিেটাে ৩৬২২৬৬
শাখা অনিস :  নং ৪০৪, ৫ি তি, ক্টািটাক রস্টাে্টাে, ২৪ ক্টািটাক ডস্টে, কিকটাতটা– ৭০০ ০১৬

পনরনশষ্ট– IV, [ নসনকউনরটি ইন্টাররস্ট ( এিরিাসপরিন্ট)  রুলস ২০০২  রুল ৮( ১)  প্দখুি]  
দখল নবজ্ঞনতি ( স্াবর সম্নতির জি্য) 

 রযটহতু, আডেত্ ডরড়িটা হটাউডিং ডিনটা্স ডিডিটেি– এে অনুটিটাডেত অডিসটাে ডহটসটর 
ডনম্নস্টাষিেকটােী, ডসডকউডেেটাইটিশন অ্টান্ড ডেকনস্টটাকশন অি ডিনটাড্সেটাি অ্টাটসেস অ্টান্ড 
এনটিটাস্বটিন্ট অি ডসডকউডেটি ইন্টটাটেস্ অ্টাক্ট, ২০০২  রিটাতটাটরক এরং ডসডকউডেটি ইন্টটাটেস্ 
( এনটিটাস্বটিন্ট)  রুিস ২০০২ – এে রুি ৩– এে সটগে পঠনীে উক্ত অ্টাটক্টে ১৩( ১২)  ধটােটাধীটন 
তটাঁে ওপে অডপ্বত ষিিতটারটি রেনেটােেে অটশটাক র্িটাে রেটাকটাডনেটা ( ঋেগ্রহীতটা)  শ্রীিতী েন্া 
প্দাকানিয়া এবিং গ্ীি এিানজপ ইনজিনিয়াসপ অ্যাডি কিসালে্যান্টস ( সহ ঋেগ্হীতা/ জানিিদার) –  এে 
রেডত ১১. ০৫. ২০২১  তটাডেখ সংরডিত েটাডর ডরজ্ঞডতি ইসু্ কটেডছটিন যটাটত উক্ত ডরজ্ঞডতিে তটাডেখ 
রিটক ৬০ ডেটনে িধ্ সংডলিষ্ট ডরজ্ঞডতিটত উডলেডখত পডেিটাে অি্বটাঙ্ক োকা ৪,৫৪,৮৭,৪৫২/ –  ( �ার 
প্কাটি �ুয়ান্ন লষে সাতানশ হাজার �াররশা বাহান্ন োকা িারে)  আেটাে রেওেটাে িন্ তটঁাটেে আহ্টান 
িটানটাটনটা হটেডছি।
উক্ত রেনেটাে ওই পডেিটাে অি্বটাঙ্ক আেটাে ডেটত র্ি্ব হওেটাে এতদ্দটােটা ডরটশষ কটে ওই 
রেনেটােেে এরং িনসটাধটােটেে জ্ঞটাতটাটি্ব িটানটাটনটা হটছে রয, ডনম্নস্টাষিেকটােী ডসডকউডেটি ইন্টটাটেস্ 
( এনটিটাস্বটিন্ট)  রুিস ২০০২– এে রুি ৮–  এে সটগে পঠনীে উক্ত অ্টাটক্টে ১৩( ৪)  ধটােটাধীটন 
তটাঁে ওপে অডপ্বত ষিিতটারটি ৯ আগস্ট, ২০২১ তটাডেটখ ডনটচ রডে্বত সম্ডত্তে েখি ডনটেটছন।
ডরটশষ কটে ওই রেনেটােেে এরং িনটাসটাধটােেটক এতদ্দটােটা ডনটম্নটাক্ত সম্ডত্ত ডনটে রিনটেন নটা 
কেটাে িন্ সতক্ব কেটা হটছে এরং এে পটেও এই সম্ডত্ত ডনটে রয রকটানও রিনটেন কেটা হটি 
তটা উক্ত ডরজ্ঞডতিটত উডলেডখত রটকেটা েটাাঃ ৪,৫৪,৮৭,৪৫২/ –  ( চটাে রকটাটি চুেটান্ন িষি সটাতটাডশ হটািটাে 
চটােটশটা রটাহটান্ন েটাকটা িটাত্র)  ও তটাে ওপে সুে আডেত্ ডরড়িটা হটাউডিং ডিনটা্স ডিডিটেি– এে চটাি্ব 
সটাটপষি হটর।
এে পটাশটাপটাডশ উক্ত অ্টাটক্টে ১৩ ধটােটাে ( ৮)  উপধটােটাে সংস্টান রিটাতটাটরক উপিব্ধ সিটেে িটধ্ 
র্টাটঙ্কে রেটাপ্ রটকেটা েটাকটা– পেসটা আেটাে ডেটে ডনম্নডিডখত িটাডিনযুক্ত সম্ডত্ত ছটাডড়টে রনওেটাে 
র্রস্টা কেটাে িন্ সংডলিষ্ট রেনেটােেটেে দৃডষ্ট আকষ্বে কেটা হটছে।

স্াবর সম্নতির নববরে
সম্নতি িিং. ১

চতুি্ব তটি অরডস্ত, রিটে িটাটর্বটিে, রটাসটযটাে্ িটাডিকটানটাধীটন সিগ্র তি যটাে সুপটােডরল্ট 
পডেিটাপ ২৭০০ রে্বিুে, ও একটি আনুিটাডনক ১৫০০ রে্বিুে পডেিটাডপত েটাডড় েটাখরটাে িটােেটা 
রেিি তটি সহ িরটনে ডনটচে িডিে অডরিটাি্ আনুপটাডতক অংশ যটাে ররেডিটসস নং ৬৬ 
ব্লক ‘ ডি’  ডনউ আডিপুে রক এি ডস ঠিকটানটা ৪ েটািতনু িটাডহড়ী সেডে, িটানটা– ডনউ আডিপুে, 
কিকটাতটা– ৭০০ ০৫৩, ওেটাি্ব নং ৮১ যটাে িটাকটযটাটেে ঠিকটানটা ২৩এ/ ৬৬ িটােিন্ড হটােরটাে 
রেটাি, ওই ডি+ ৪ িরন কিকটাতটা পুেসিটা অধীনসহ সটাধটােে স্টান, ছটাে, সটাধটােে সুডরধটাডে। 
( রহটাি রিটান অ্টাকটাউন্ট নং LNKOLHL-02180040032  এরং রহটাি রিটান অ্টাকটাউন্ট 
নং LNKOLHL-02180040004) । রচৌহডদি:  উত্তটে– ৬৯এ ডনউ আডিপুে এরং ৭০ ডনউ 
আডিপেু, েডষিটে– ডনউ আডিপেু রেটাি, পূটর্ব– ৫ েটািতনু িটাডহড়ী সেডে, পডচিটি– ৩ েটািতনু 
িটাডহড়ী সেডে।

সম্নতি িিং. ২
পঞ্চি তটি অরডস্ত, রিটে িটাটর্বটিে, রটাসটযটাে্ িটাডিকটানটাধীটন সিগ্র তি যটাে সুপটােডরল্ট 
পডেিটাপ ২৭০০ রে্বিুে ও একটি আনুিটাডনক ১৫০ রে্বিুে পডেিটাডপত েটাডড় েটাখরটাে িটােেটা 
রেিি তটি সহ িরটনে ডনটচে িডিে অডরিটাি্ আনুপটাডতক অংশ যটাে ররেডিটসস নং ৬৬ 
ব্লক ‘ ডি’  ডনউ আডিপেু রক এি ডস ঠিকটানটা ৪ েটািতনু িটাডহড়ী সেডে, িটানটা– ডনউ আডিপেু, 
কিকটাতটা– ৭০০ ০৫৩, ওেটাি্ব নং ৮১, যটাে িটাকটযটাটেে ঠিকটানটা ২৩এ/ ৬৬ িটােিন্ড হটােরটাে 
রেটাি, ওই ডি+ ৪ িরন কিকটাতটা পুেসিটা অধীনসহ সটাধটােে স্টান, ছটাে, সটাধটােে সুডরধটাডে। 
( রহটাি রিটান অ্টাকটাউন্ট নং LNKOLHL-02180041795  এরং রহটাি রিটান অ্টাকটাউন্ট 
নং LNKOLHL-02180041410) । রচৌহডদি:  উত্তটে– ৬৯এ ডনউ আডিপুে এরং ৭০ ডনউ 
আডিপেু, েডষিটে– ডনউ আডিপেু রেটাি, পটূর্ব–  ৫ েটািতনু িটাডহড়ী সেডে, পডচিটি– ৩ েটািতনু 
িটাডহড়ী সেডে।
স্টান :  কিকটাতটা   অিুরিানদত আনধকানরক
তটাডেখ :  ১৪. ০৮. ২০২১  আনদত্য নবড়লা হাউনজিং নিিাসি নলনিরেড        

আনদত্য নবড়লা হাউনজিং নিিাসি নলনিরেড        
এটিএি ( রেিি তরল) , ব্যাঙ্ক অি বররাদা নিকরে, এয়াররপােপ নসটি ব্াঞ্চ, েরশার প্রাড, হাজারদুয়ানর প্হারেল 
নিকরে উতির ২৪ পরগিা, কলকাতা–৭০০০৮১–এে িন্ ররেডিটসস ডনটত র্টাঙ্ক অি রটেটােটা আগ্রহী এরং 
এে িন্ আিুিানিক ৮০–১০০ বগপিুে কটাটপ্বে এডেেটাযুক্ত ররেডিটসটসে িডি ও ডরল্ট–আপ সম্ডত্তে ওপে 
পডেষ্টাে ও ডরপেনটযটাে্ স্ত্বধটােক িটাডিক/ ডরল্টাে/ রিটিিপটােটেে কটাছ রিটক রেস্তটার/ অিটাে আিন্ত্রে কেটছ।
শুধুিটাত্র ডনরন্ধীকৃত পডেষ্টাে স্ত্বধটােকটেে ( ডিডপএ ডিডত্তটত নে)  রিটক ডসি কেটা রেস্তটার আিন্ত্রে কেটা হটছে। 
নটারটািকটেে িটাডিকটানটা রটা স্টাি্ব িটাকটা ররেডিটসস ডরটরচনটা কেটা হটর নটা। সম্ডত্ত ডনটে রিনটেন কেটা র্ডক্ত এরং 
র্টাকটােটেে আটরেন কেটাে েেকটাে রনই। রকটানও র্টাকটাটেি রেওেটা হটর নটা। রেস্তটাডরত ররেডিটসস অরশ্ই 
রটাডেডি্ক এরং শুধুিটাত্র রেিি তটি অরডস্ত হটত হটর এরং সটািটনে ডেটক যটিষ্ট ও উপযুক্ত পটাডক্বং এডেেটা 
িটাকটতই হটর। েেকটাে হটি উপযুক্ত কতৃ্বপটষিে রিটক এনওডস ররেডিটসটসে িটাডিকটকই ডনটিে খেটচ 
সংগ্রহ কেটত হটর। রপেডসডিটকশন অনুযটােী ডিট্রিিটাটেি র্টাডেং, েেটিে, ইটিকট্রিক্টাি রিটাি ইত্টাডেে 
েটাডেত্ব ও খেচও িটাডিক( েে) –রকই রহন কেটত হটর।
দুই নবড নসরস্টরির সরঙ্গ সঙ্গনত প্ররখ দুটি নসল করা খারি ্রর রেস্াব জিা নদরত হরব োর িরধ্য নিম্ননলনখত 
তি্যগুনল িাকরত হরব: 
খাি িিং ( ১) :  ‘ প্েকনিক্যাল নবড’  ডচডনিত:  এে িটধ্ ডরশে ঠিকটানটা সহ ররেডিটসটসে অরস্টান, রস্ি অনুযটােী 
অডঙ্কত প্ল্টান, সটগে কিডপ্লশন/ অর্টপশন সটাটি্বডিটকে, গ্রহেটযটাে্ রেডতটি অংটশে কটাটপ্বে এডেেটা, অি্ন্তেীে 
ডিডনটশে রপেডশডিটকশন, অ্টািডনটি, কটাে পটাডক্বংটেে সুডরধটা, রেিওটে রস্শন রিটক দূেত্ব ইত্টাডে ডেটত হটর। 
‘ রেকডনক্টাি ডরি’  খটাটি অি্বিূি্ সম্ডক্বত রকটানও সটঙ্কত রেওেটা চিটর নটা।
খাি িিং ( ২) :  ‘ নিিানসিয়াল নবড’  ডচডনিত:  এে িটধ্ কটঠটােিটাটর শুধুিটাত্র আডি্বক তি্ অি্বটাৎ, রেডত রে্বিুে 
কটাটপ্বে এডেেটা ডপছু িটাড়টা/ িূি্, ডিউডনডসপ্টাি ে্টাক্স এরং ইিটােটা রটারে খেটচে ডরশে তি্, কটাটপ্বে এডেেটা 
( আইএস রকটাি ৩৮৬১–২০০২ অনুযটােী) , যটাে িটধ্ ডসঁডড়, কডেটিটাে ও প্টাটসি, পচ্ব, শ্টাফ্ ে, এেটাে 
কডন্ডশডনং িটাক্ট, িফ্ ে, পটাটি্বশন ও রেওেটাি এরং অন্টান্ রটাধটা, রটােটাদিটা, র্টািকডন ইত্টাডে অন্তিু্বক্ত কেটা 
িটাকটত হটর।
েেরেস্তটার েটাডখটিে রশষ তটাডেখ রিটক কিপটষি ১২০ ডেটনে িন্ এই রেস্তটার বরধ িটাকটত হটর। যিটাক্রটি TB  
( রেকডনক্টাি ডরি)  ও FB  ( ডিনটাড্সেটাি ডরি)  ডচডনিত িুখরন্ধ খটাি দুটিে রেডতটিে ওপে ডরআপটনে রেিটাটে্স নম্বে 
ও আটরেনকটােীে নটাি, ঠিকটানটা ডিটখ দুটি খটাি একটি রড় খটাটি িটে িুখ রন্ধ কটে সর্বটশষ ০৩. ০৯. ২০২১ তটাডেখ 
দুপুে ৩. ০০েটাে িটধ্ এই ঠিকটানটাে িিটা ডেটত হটর:  নদ নরনজওিাল ি্যারিজার, ব্যাঙ্ক অি বররাদা, প্গ্োর কলকাতা 
নরনজয়ি, ৪িপ তল, বররাদা োওয়ার, নজএি ৩৮/ ২, প্সক্টর ৫, সল্ট প্লক, কলকাতা–৭০০০৯১।
ডরটিে িেি্টাে আিটাটেে এই র্টাটঙ্কে ওটেরসটাইটে ( www.bankofbaroda.com)  উপিব্ধ েটেটছ।
এই রেডক্রেটা সম্ডক্বত র্টাপটাটে রয রকটানও সিে এই র্টাঙ্ক দ্টােটা েৃহীত রয রকটানও ডসদ্ধটান্ত চূড়টান্ত ও ডনে্বটােক 
ডহটসটর ডরটরডচত হটর এরং এ র্টাপটাটে রয রকটানও িহি রিটক রকটানও েটাডর রটা ডরতক্ব গ্রটাহ্ কেটা হটর নটা।
স্াি:  কলকাতা  প্ডপুটি নরনজওিাল ি্যারিজার
তানরখ:  ১৪. ০৮. ২০২১   প্গ্োর কলকাতা নরনজয়ি

প্গ্োর কলকাতা নরনজয়ি
৪িপ তল, বররাদা োওয়ার নজ এি ৩৮/ ২

প্সক্টর ৫, সল্টরলক, কলকাতা–৭০০০৯১

এটিএি–এর জি্য ইজারা 
ন্নতিরত েরশার প্রাড–প্ত 

প্রেনিরসস আবশ্যক এিপ্লনয়জ প্স্টে ইিসু্যররসি কররপাররশি
শ্রি ও কিপসিংস্াি িন্ত্রক, ্ারত সরকার

পঞ্চদীপ ্বি
প্লে নং ৬, ব্লক ডিডর, রসক্টে ৩, সল্ট রিক, কিকটাতটা ৭০০০৯৭

রিটান– ০৩৩ ২৩৩৬৫১–৫৫/ ২২২৫৯২৩৬,  ই রিি–ww.esicwestbengal.org
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নবজ্ঞনতি
ই এস আই হসডপেটাি, রেৌেহটাটি পডচিিরটগে দুই রছটেে িন্ নস– এএিনস এবিং ৬ প্কন্/ ৪৩৩ 
ন্ সাবরস্টশরি কারেপর �ুনতি সহ এই�টি প্যারিল, এলটি প্যারিল এবিং ২ সিংখ্যক ট্র ্োসিিিপার 
ও অি্যাি্য েন্ত্রািংশ– এে িন্ ই রেন্ডটাে রপটাে্বটাি ( https://eprocure.gov.in/eprocure/app)  
 িটাধ্টি অনিটাইন  ডরি আহ্টান কেটা হটছে

প্েডিার আই নড:  2021_ESIC_643194_1
 নবড জিার প্শষ তানরখ:  ০১ প্সরটেম্বর ২০২১ প্বলা ১. ০০ো পেপন্ত

 ডরি নডি সহ সকি তি্ ডরি পদ্ধডতে িন্ পটাওেটা যটাটর
https://eprocure.gov.in/eprocure/app  এবিং www.esic.nic.in.   রত

এনস অ্যাডি আরনড
ডব্লু নব নরনজয়ি, ইএসআইনস 

অনিস ঠিকািা:  প্্ার িিং ১২– ১৪, অ্যাডর্িজ ইিনিনিটি @ ৫, নব এি– ৫, প্সক্টর– ৫, সল্টরলক, কলকাতা– ৭০০০৯১

পনরনশষ্ট  I V [রুল ৮ ( ১) ]
দখল নবজ্ঞনতি ( স্াবর সম্নতির জি্য) 

রযটহতু,  
বন্ধি ব্যাঙ্ক নলনিটিড– এর অিুরিানদত অডিসটাে ডহটসটর ডনম্নস্টাষিেকটােী ডসডকউডেটি  ইন্টটাটেস্ 
( এনটিটাস্বটিন্ট)  অ্টাক্ট, ২০০২ [ এখটাটন এে পটে ‘ উক্ত অ্টাক্ট’  ডহটসটর উডলেডখত] – এে ৩ সহ 
পঠনীে ডসডকউডেেটাইটিশন অ্টান্ড ডেকনস্টটাকশন অি ডিনটাড্সেটাি অ্টাটসেস অ্টান্ড এনটিটাস্বটিন্ট 
অি ডসডকউডেটি ইন্টটাটেস্ অ্টাক্ট, ২০০২ ( নং ৫৪/ ২০০২)  [ এখটাটন এে পটে ‘ উক্ত অ্টাক্ট’  
ডহটসটর উডলেডখত] –এে  ১৩( ১২)  ধটােটাধীটন তটাঁে ওপে অডপ্বত ষিিতটারটি ঋেগ্রহীতটােে/ সহ–
 ঋেগ্রহীতটা/ িটাডিনেটাে/ রন্ধকেটাতটা প্িসাসপ আই স্টপার কনিউনিরকশিস রোাঃ নলাঃ ( ঋেগ্হীতা)  
ঠিকটানটা:  ৪২৭ িটাদুেেহ, ওেটাি্ব নং ১০৮ ্্টাে নং ১এ, ২ে তি কিকটাতটা– ৭০০১০৭ শ্রী প্গৌতি 
প্�াষ ( নডররক্টর ও জানিিদার)  ঠিকটানটা:  ১৯৩ ডি ডপকডনক েটাটি্বন রেটাি, ডতিিিটা হটাই সু্ি 
ডরপেীটত, ডতিিিটা, েডষিে ২৪ পেেনটা, কিকটাতটা ৭০০০৩৯ শ্রী উরপি ব্যািানজপ ( বন্ধকদাতা 
ও জানিিদার)  ঠিকটানটা:  র�টাষপুে েডষিেপটাড়টা রটাউেটা, রটারুইপুে, েডষিে ২৪ পেেনটা ডপন 
৭৪৩৬১৩ শ্রীিডত সডরতটা র�টাষ ( ডিটেক্টে ও িটাডিনেটাে)  ঠিকটানটা:  ১৯৩ ডি ডপকডনক েটাটি্বন 
রেটাি, ডতিিিটা হটাই সু্ি ডরপেীটত, ডতিিিটা, েডষিে ২৪ পেেনটা, কিকটাতটা– ৭০০০৩৯ এরং 
অঞ্জন পটাি ( িটাডিনেটাে)  ঠিকটানটা ৭/ ১/ এ/ ২ র্িটােপটাড়টা রিন, রেটানেে রপৌেসিটা, আিিরটািটাে, 
উত্তে ২৪ পেেনটা, ককটাতটা– ৭০০০৩৮– এে রেডত  উক্ত অ্টাটক্টে ১৩( ২)  ধটােটাধীটন ৬ প্ি ২০২১ 
তটাডেখ সংরডিত একটি েটাডর ডরজ্ঞডতি [ রেিটাটে্স নং:  BBL/SAMRV/21-22/7]    িটাডে 
কটেডছটিন যটাে িটাধ্টি উক্ত ডরজ্ঞডতি রেটাডতিে তটাডেখ রিটক ৬০ ডেটনে িটধ্ ওই ডরজ্ঞডতিটত 
উডলেডখত অি্বটাঙ্ক ৩০. ০৪. ২০২১ অিুোয়ী োাঃ ৪৪,০৮,৩৬৩. ০০/- ( �ুয়ানলিশ লষে আে হাজার 
নতিরশা প্তষট্টি োকা)  ০১. ০৫. ২০২১ রিটক চুডক্তিটতটা হটাটে রেটযটাি্ পেরততী সুে, রপনটাি সুে, 
চটাি্ব ইত্টাডে সটিত আেটাে রেওেটাে িন্ তটাঁটেে রেডত আহ্টান িটানটাটনটা হটেডছি। 
উক্ত ঋেগ্রহীতটা/ সহ–ঋেগ্রহীতটা/   িটাডিনেটাে/ রন্ধকেটাতটা
উক্ত েটাডর ডরজ্ঞডতিটত উডলেডখত পডেিটাে অি্বটাঙ্ক আেটাে ডেটত র্ি্ব হওেটাে এতদ্দেটা ডরটশষত উক্ত 
ঋেগ্রহীতটা/ সহ– ঋেগ্রহীতটা/ িটাডিনেটাে/ রন্ধকেটাতটা এরং িনসটাধটােটেে রেডত ডরজ্ঞডতি িটাডে কেটা 
হটছে রয, ডনম্নস্টাষিেকটােী তটাডেটখ উক্ত রুিসিূটহে রুি ৮ সহ পঠনীে উক্ত অ্টাটক্টে ১৩( ৪)  
ধটােটাধীটন তটাঁে ওপে অডপ্বতটা ষিিতটারটি এখটাটন নীটচ রডে্বত সম্ডত্তগুডিে েখি ডনটেটছন ১০ 
আগস্ট ২০২১ তটাডেটখ ডরটশষত ওই ঋেগ্রহীতটা/ সহ– ঋেগ্রহীতটা/ িটাডিনেটাে/ রন্ধকেটাতটা এরং 
িনসটাধটােেটক এতদ্দটােটা উক্ত সম্ডত্ত ডনটে রিনটেন নটা কেটাে িন্ সতক্ব কেটা হটছে এরং 
উক্ত সম্ডত্ত ডনটে রয– রকটান রিনটেন োাঃ ৪৪,০৮,৩৬৩. ০০/- ( �ুয়ানলিশ লষে আে হাজার 
নতিরশা প্তষট্টি োকা)  অনুযটােী পেরততী সুে সটিত রন্ধন র্টাঙ্ক ডিডিটেি– এে চটাি্ব সটাটপষি হটর। 
উক্ত অ্টাটক্টে ১৩ ধটােটাে ( ৮)  নং উপধটােটাে সংস্টানসিূহ অনুযটােী রেটাপ্ রিেটাটেে িটধ্ ডনম্নডিডখত 
িটাডিনযুক্ত পডেসম্েগুডি ছটাড়টাটনটাে র্রস্টা গ্রহে কেটাে িন্ সংডলিষ্ট ঋেগ্রহীতটা/ সহ– ঋেগ্রহী
তটা/ িটাডিনেটাে/ রন্ধকেটাতটাে িটনটাটযটাে আকষ্বে কেটা হটছে। 

স্াবর সম্নতির নববরে
অন্টান্ সকি রেটাে ৯৭. ০১ রিডসটিি কিটরডশ রটাস্তু িডি ( পডেরত্বটনে পটে রটাস্তু এরং িটাগেটা)  
সহ তদুপডে একটি ডনি্বটাে অরডস্ত রিৌিটা– র�টাষপুে রটাওেটা, িটানটা– রটারুইপুে পেেটানটা–
 রিেটানটিটাটলেটা, রি এি নং ২৩, এি আে খডতেটান নং ৩৫২ এরং ৩৪২ আে এস ও এি আে 
েটাে নং ৪৩,৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭৩, ৪৭৪, ৭৪৭ রিিটা– েডষিে ২৪ পেেনটা রচৌহডদি:  
উত্তটে রটাসুটের র�টাষটাটিে সম্ডত্ত েডষিটে:  েটাে িরন পূটর্ব:  েটাস্তটা এরং কটিি পডচিটি:  পুর্ে
সহ ( i )  রত্বিটান ও িডরষ্টতে িরন সিূহ, ডররেটেে সকি ডনি্বটাে যটা েটেটছ রটা ওই ররেডিটসটস 
রটা রয রকটানও অংশ এরং সটাধটােে স্তটান সুডরধটাটিটাটেে অডধকটাে সহ রত্বিটান ও িডরষ্টতে 
সডুরধটাসিূহ এরং ওই ররেডিটসটসে সকি রেটরশটাডধকটাে রটা রয রকটানও অংশ অডধকৃত রটা রিটাে্ 
রটা িডরষ্টতে অডধকটাে ( i i )  িূডিটত ডস্ত প্ল্টান্ট ও রিডশনটাডে এরং অস্টারে অংশ। 
 তানরখ:  ১০. ০৮. ২০২১    স্বা/ – অিুরিানদত আনধকানরক
স্াি:  প্�াষপুর, বাওরা  বন্ধি ব্যাঙ্ক নলনিরেড

 বন্ধি ব্যাঙ্ক নলনিরেড

অ্যালবােপ প্ডন্ড নলনিরেড
[ ডসআইএন:  L51109WB1938PLC009490] 

রেডিস্টাি্ব অডিস:  ‘ ডি’  ব্লক, চতুি্ব তি,
ডেি্টান্ডটাে হটাউস, রনতটাডি সুিটাষ রেটাি, কিকটাতটা–৭০০০০১

রিটান:  ০৩৩–২২৬২ ৮৪৩৬/ ৮৪৫৬/ ৮৪৯২, ২২৩০ ২৩৩০;  ি্টাক্স:  ০৩৩–২২৬২ ৮৪৩৯
ই–রিি:  adidavid@dataone.in  ;  ওটেরসটাইে:  www.albertdavidindia.com 

প্কাম্ানির এনজএি এবিং
প্রকডপ তানরখ সম্নকপত তি্য

এতদ্দটােটা এই রনটাটিস িটাডে কেটা হটছে রয, ডিডনডস্ট অি কটপ্বটাটেে অ্টাটিেটাস্ব ( এিডসএ)  দ্টােটা 
িটাডেকৃত ৮ এডরেি ২০২০ তটাডেটখে সটার্্বিটাে নং ১৪/ ২০২০;  ১৩ এডরেি ২০২০ তটাডেটখে 
সটার্্বিটাে নং ১৭/ ২০২০;  ৫ রি ২০২০ তটাডেটখে সটার্্বিটাে নং ২০/ ২০২০ এরং ১৩ িটানেুটাডে, 
২০২১ তটাডেটখে সটার্্বিটাে নং ০২/ ২০২১ এরং রসডর দ্টােটা িটাডেকৃত ১২ রি ২০২০ তটাডেটখে 
সটার্্বিটাে নং রসডর/ এইচও/ ডসএিডি/ ডসএিডি১/ ডসআইআে/ ডপ/ ২০২০/ ৭৯ এরং ১৫ িটানুেটাডে, 
২০২১ তটাডেটখে সটার্্বিটাে নং রসডর/ এইচও/ ডসএিডি/ ডসএিডি২/ ডসআইআে/ ডপ/ ২০২১/ ১১ 
সহ পঠনীে রকটাম্টাডনি অ্টাক্ট, ২০১৩ ও এে অধীটন েঠিত রুিসিূহ এরং রসডর 
( ডিডস্ং অরডিটেশনস অ্টান্ড ডিসট্টািটাে ডেটকটাে্টােটিন্টস)  রেগুটিশনস, ২০১৫–এে 
সংস্টানটাধীটন এডিএি আিন্ত্রেী রনটাটিটস ডনধ্বটাডেত কটােরটাে ডনর্বটাটহে িন্ অ্টািরটাে্ব রিডিি 
ডিডিটেি ( ‘ এই রকটাম্টাডন’ ) –এে ৮২তি অ্টানুেটাি রিনটাটেি ডিটিং (‘ এডিএি’ )  িগেিরটাে, 
১৪ রসটটেম্বে, ২০২১ তটাডেটখ িটােতীে রেিটাে সিে ররিটা ১১. ০০েটাে সটাধটােে রকটানও স্টাটন 
সেস্টেে শটােীডেক উপডস্ডত ছটাড়টাই ডিডিও কনিটাটেড্সং/  অন্ অডিও ডিসু্েটাি পদ্ধডত 
( ‘ ডিডস/  ওএডিএি’ ) –এে িটাধ্টি আটেটাডিত হটর।
রয সকি সেটস্ে ই–রিি আইডি এই রকটাম্টাডন/ ডিটপটাডিেডে পটাটি্বডসপ্টান্ট( েে) –এে 
কটাটছ ডনরন্ধীকৃত েটেটছ, ইটিকট্রডনক উপটাটে তটাঁটেে রেডত ২০২০–২০২১ অি্বরটষ্ব 
রকটাম্টাডনে  অ্টানুেটাি ডেটপটাে্ব সটিত এডিএি আিন্ত্রেী রনটাটিস পটাঠটাটনটা হটর। উক্ত রনটাটিস 
এরং অ্টানুেটাি ডেটপটাে্ব রকটাম্টাডনে ওটেরসটাইে www.albertdavidindia.com  এরং 
রকটাম্টাডনে রশেটােগুডি রয সিস্ত স্ক এক্সটচটঞ্জ নডিিুক্ত, রসখটানকটাে ওটেরসটাইেগুডিটত 
অি্বটাৎ, www.bseindia.com , www.nseindia.com  এরং ডসডিএসএি–এে 
ওটেরসটাইে www.evotingindia.com –রতও অডিেি্ িটাকটর। এডিএটি রযটাে 
রেওেটাে ডনটে্বডশকটাও এডিএটিে রনটাটিটসই রেওেটা িটাকটর।
ই–প্িল আইনড প্রনজস্টার/  আপরডে করার উপায়: 
•  ডিডিক্টাি রিটাটি রশেটাে ধটে েটাখটা সেস্টেে রেডত অনটুেটাধ িটানটাটনটা হটছে যটাটত তটাঁেটা 

রকটাম্টাডনে রেডিস্টটাে ও ট্রটা্স এটিন্ট ( আেটিএ) –এে কটাটছ রেটেটািনীে নডিগুডি িিটা 
ডেটে ডনটিটেে ই–রিি আইডি রেডিস্টাে কডেটে রনন কটােে এে িটি তটঁােটা এডিএটিে 
রনটাটিস, ৩১ িটাচ্ব, ২০২১ সিটাতি অি্বরটষ্বে অ্টানুেটাি ডেটপটাে্ব এরং ই–রিটাটিংটেে 
িন্ েেকটাডে িে–ইন রক্রটিনডশেটািস ই–রিটিে িটাধ্টি রপটে যটাটরন। প্টান 
আপটিটাডিংটেে িন্ ডিঙ্কটি হি:  http://mdpl.in/form/pan-update  এরং ই–
রিি আইডি আপটিটেে িন্ ডিঙ্কটি হি:  http://mdpl.in/form/email-update . 

•  ইটিকট্রডনক রিটাটি রশেটাে ধটে েটাখটা সেস্টেে রেডত অনুটেটাধ িটানটাটনটা হটছে যটাটত 
তটাঁেটা রকটাম্টাডনে রিটক ইটিকট্রডনক উপটাটে রটাত্বটা পটাওেটাে িন্ ডনি ডনি ডিটপটাডিেডে 
পটাটি্বডসপ্টাটন্টে কটাটছ ডনটিটেে ই–রিি আইডি রেডিস্টাে/  আপটিে কডেটে রনন।

ই–প্্াটিিংরয়র িাধ্যরি প্্ােদারির উপায়: 
•  এই রকটাম্টাডন এডিএি আিন্ত্রেী রনটাটিটস ডনধ্বটাডেত রেটিটাডিউশটনে ওপে সেস্টেে 

ডেটিটাে ই–রিটাটিংটেে সুডরধটা রেটর। ডেটিটাে ই–রিটাটিং এরং এডিএটিে তটাডেটখ ই–
রিটাটিং ডসটস্টিে িটাধ্টি রিটােেটাটনে সুডরধটা রেটর ডসডিএসএি। রকটাম্টাডনি অ্টাক্ট, 
২০১৩–এে ১০৩ নং ধটােটাধীটন রকটােটাি ডনধ্বটােটে ডিডস/ ওএডিএি–এে িটাধ্টি 
এডিএটি রযটােেটানকটােী সেস্টেে হটাডিেটা েেনটা কেটা হটর।

•  ওপটে রিখটা উপটাটে সিিিটাটর ডনটিটেে ই–রিি আইডি রেডিস্টাে কেটাটনটাে পে 
সেস্টেে রেডত ই–রিটাটিংটেে িটাধ্টি রিটাে রেওেটাে িে–ইন রক্রটিনডশেটািস 
পটাঠটাটনটা হটর।

ল্্যািংরশর জি্য প্রকডপ তানরখ এবিং তা রেদাি: 
৩১ িটাচ্ব, ২০২১ সিটাতি অি্বরটষ্বে িন্ রকটাম্টাডনে পডেচটািকিণ্ডিী দ্টােটা সুপটাডেশকৃত 
িি্টাংশ যডে এডিএটি র�টাষেটা কেটা হে, তটাহটি তটা রেটযটাি্িটতটা উৎসিূটি কে রকটে 
( টিডিএস)  রেেটান কেটা হটর। ৩১ িটাচ্ব, ২০২১ সিটাতি অি্বরটষ্বে িন্ িি্টাংশ পটাওেটাে রযটাে্ 
সেস্টেে ডনধ্বটােটে রকটাম্টাডনে তেটি ‘ রেকি্ব তটাডেখ’  ডহটসটর িগেিরটাে, ৭ রসটটেম্বে, 
২০২১ তটাডেখটিটক ডস্ত কেটা হটেটছ। উক্ত রেকি্ব তটাডেটখে ডিডত্তটত রয সকি সেটস্ে 
নটাি রকটাম্টাডনে সেস্টেে রেডিস্টাে/  সুডরধটাটিটােী স্ত্বটাডধকটােীটেে তটাডিকটািুক্ত িটাকটর, 
এডিএি রশষ হওেটাে তটাডেখ রিটক ৩০ ডেটনে িটধ্ তটঁাটেে িি্টাংশ রেেটান কেটা হটর। 
রকটাম্টাডন/  আেটিএ–ে কটাটছ রয সকি সেটস্ে র্টাঙ্ক অ্টাকটাউন্ট সম্ডক্বত তি্ রেডিস্টাে/  
আপটিে কেটাটনটা আটছ, তটাঁটেে িি্টাংশ ইটিকট্রডনক উপটাটে রেেটান কেটা হটর। রকটাম্টাডন/  
আেটিএ–ে কটাটছ রয সকি সেস্ ডনটিটেে র্টাঙ্ক অ্টাকটাউন্ট সম্ডক্বত তি্ রেডিস্টাে/  
আপটিে কেটানডন, তটাঁটেে িি্টাংশ ডিডিটিন্ড ওেটাে্টাটন্টে িটাধ্টি তটাঁটেে নডিিুক্ত 
ঠিকটানটাে পটাঠিটে রেওেটা হটর।
রকটাম্টাডনে সকি সেটস্ে অরেডত এরং সডুরধটাে িন্ এই রনটাটিসটি রেকটাশ কেটা হি।

  ররটাটি্বে আটেশটানুসটাটে
  অ্টািরটাে্ব রিডিে ডিডিটেি–এে পটষি
  স্টাাঃ–
স্টান:  িুম্বই  ন�রাগ এ প্্ারা
তটাডেখ:  ১৩ আেস্, ২০২১  রকটাম্টাডন রসটক্রেটাডে এরং কিপ্লটাটে্স অডিসটাে
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