&EXIDE
Ref No: El LIS EC/2021 -22/40
7 th September 2021
The Secretary
The Calcutta Stock Exchange Limited
7 Lyons Range
Kolkata - 700 001
CSE Scrip Code: 15060 & 10015060
The Secretary
National Stock Exchange of India Limited
ExGhange
Plaza, 5th Floor,
.•
Plot no. C/1 , G Block
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051
NSE Symbol: EXIDEIND

The Secretary
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai - 400 00 I
BSE Scrip Code: 500086

-

Dear Sir/Madam,

Sub: Submission of copies of Newspaper advertisement pursuant to Regulation 47 of the
SEBI (LODR) Regulation, 2015.
Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 , please find enclosed herewith the copies of Newspaper notice published by
the Company in newspapers viz., "Business Standard "(Eng lish) and " Aajkaal " (Bengali) dated
7 th September, 202 I with regard to dispatch of Notice of the Extra-Ordinary General Meeting
(" EGM") and E-Voting details for the EGM of the Exide Indu stries Limited ("the Company" )
scheduled to be held on Wednesday, 29th September 2021 at 3.30 PM (1ST) through Video
Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OA VM).
The same is also available on the website of the Company at www.exideindustries.com
The same is for your information and kind records.
Thanking you.
Yours faithfully ,
For Exide Industries Limited

J i t e n ~·
Company Secretary and
President - Legal & Corporate Affairs
ACS No. 11159
Encl: As stated above
Exide Industries Limited, Exide House, 59E Chowringhee Road, Kolkata-700 020
Phone : (033) 2302-3400 , Fax : (033) 2283-2642/37
e-mail : exideindustrieslimited@exide.co.in, www.exideindustries .com
GIN: L31402WB1947PLC014919
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ADDING VALUE

CIN : U02520TZ1990PLC002987

ASAHI INDIAGLASS LIMITED

BAJAJ HEALTHCARE LIMITED

Registered Office: 602-606, Bhoomi Velocity Infotech Park,
Plot No.B-39, B-39A, B-39 A/1,Rd No.23, Wagle Ind. Estate
Thane West, Thane- 400 604
CIN: L99999MH1993PLC072892
Tel.: 022-6617 7400; Fax: 022-6617 7458
Website: www.bajajhealth.com; Email Id: investors@bajajhealth.com

NOTICE
Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting
(“AGM”) of the Members of the Company will be held through
Video Conferencing (“VC”) or Other Audio Visual Means
(“OAVM”).
In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of
Corporate Affairs (‘MCA’) has vide its circular dated May 5, 2020
read with circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, June 15,
2020, September 28, 2020, December 31, 2020 and June 23,
2021 (collectively referred to as ‘MCA Circulars’) and Securities
Exchange Board of India vide its circular dated May 12, 2020
and January 15, 2021 (hereafter referred to as ‘SEBI Circulars’)
permitted the holding of AGM through VC or OAVM, without
the physical presence of the members at a common venue. In
compliance with these circulars and the relevant provisions of
the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the
members of the Company will be held through VC/OAVM.
The Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21
is being sent only by electronic mode to those Members whose
email addresses are registered with the Company/ Registrar &
Share Transfer Agent (“R&T Agent”) / Depositories in accordance
with the aforesaid MCA circulars and SEBI circulars. The Notice
of the AGM and Annual Report of the Company for the financial
year 2020-21 will also be available on the Company’s website at
www.bajajhealth.com and on the website of BSE Ltd at www.
bseindia.com.
Members can attend and participate in the AGM through the
VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are
provided in the Notice of the AGM. The Company is providing
remote e-Voting facility (“remote e-Voting”) to all its Members to
cast their votes on all resolutions which is set out in the Notice of
the AGM. Members have the option to cast their vote on any of
the resolutions using the remote e-Voting before and during the
AGM. Detailed procedure for remote e-Voting during the AGM is
provided in the Notice of the AGM.
Members who have not updated their bank account details for
receiving the dividends directly in their bank accounts and who
have not yet registered their email addresses are requested
to get their details registered/updated with Link Intime India
Private Limited, Registrar and Transfer Agent of the Company,
on a temporary basis at https://web.linkintime.co.in/EmailReg/
Email_Register.html.

Date: 05/09/2021
Place:Thane

FOR BAJAJ HEALTHCARE LIMITED
Sd/Aakash Keshari
Company Secretary

CIN: L26102DL1984PLC019542
Registered Office: Unit No. 203-208, Tribhuwan Complex,
Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi - 110 065. Phone: (011) 49454900
Corporate Office: 5th Floor, Tower B, Global Business Park,
Mehrauli - Gurgaon Road, Gurugram – 122 002 (Haryana)
Phone: (0124) 4062212-19, Fax: (0124) 4062244/88
Email: investorrelations@aisglass.com, Website: www.aisglass.com

NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM,
BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 36th (Thirty Sixth) Annual General Meeting
(AGM) of the Company will be held on Wednesday, the 29th day of
September, 2021 at 3:00 pm IST throughVideo Conferencing (VC) / Other
Audio Video Visual Means (OAVM), in compliance with all the applicable
provisions of the Companies Act, 2013 (“the Act”) and Rules made thereunder
and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations”) read with
General Circular, No. 14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated
13th April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, and Circular No.
02/2021 dated 13th January, 2021, respectively issued by Ministry of Corporate
Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated
12th May, 2020 and Circular No. SEBO/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated
15th January, 2021 issued by Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), to
transact the Ordinary and Special Business(es) as detailed in the Notice sent to
the Members at their registered email IDs with the Depository Participant(s)
and / or RTA together with Audited Financial Statements including
Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year
ended 31st March, 2021.
The final dividend as recommended by the Board of Directors, if declared at
the AGM, would be paid to such shareholders whose name appears in
Register of Members / Statement of Beneficial Ownership furnished by the
Depositories viz. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central
Depository Services (India) Limited (CDSL) as on 22nd September, 2021. The
final dividend, if declared at the AGM, will be paid on or after 5th October, 2021.
The Information and instructions for members attending AGM through
VC/OAVM are explained in Note 2 of the Notice of AGM and web link to attend
the AGM is www.evotingindia.com. Members attending AGM through VC /
OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under
section 103 of the Act.
Pursuant to provisions of Section 108 of the Act, Rule 20 of the Companies
(Management and Administration) Rules, 2014 read with the Companies
(Management and Administration) Amendment Rules, 2015, read with SEBI
Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 9th December, 2020
and Regulation 44 of Listing Regulations and Secretarial Standard on General
Meetings (SS 2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the
Company is pleased to provide its Members with facility of “remote e-voting”
before the meeting starts (facility to cast vote using an electronic voting
system from a place other than venue of a general meeting), through e-voting
services provided by CDSL to enable its Members to cast their votes in respect
of business(es) to be transacted at the 36th AGM.
Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as
on cut-off date of 22nd September, 2021 may cast their vote electronically on
the Ordinary and Special Business(es) as set out in the Notice of the 36th AGM
through electronic voting system of CDSL. The Notice of AGM was sent
electronically on 6th September, 2021. The remote e-voting shall commence
on Saturday, 25th September, 2021 at 9:00 a.m. and shall end on Tuesday,
28th September, 2021 at 5:00 p.m. The remote e-voting module shall be
disabled for voting after 5:00 p.m. on 28th September, 2021 and once the vote
is cast by the member, the member shall not be entitled to change it
subsequently.
Persons who have acquired shares and have become Member after sending
of Notice and holding shares as on cut-off date i.e. 22nd September, 2021, may
follow the same instructions for e-voting as mentioned in the notice of AGM.
Any Member who has exercised his right of vote through remote e-voting will
be entitled to attend 36th AGM but will not be entitled to vote again in the
meeting.
In accordance with the relevant circulars, the Notice of the 36th AGM and the
Annual Report for the financial year 2020-21 comprising Financial
Statements, Board's Report, Auditor’s Report and other document sent by
email to all those members, whose email address are registered with the
Depository Participant(s) and/ or RTA is also available on the website of the
Company www.aisglass.com and on the website of CDSL at
www.evotingindia.com. The aforesaid documents are also available on
website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of
India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.
Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode
for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and
NSDL
Login type

Helpdesk details

Individual Shareholders
holding securities in
Demat mode with CDSL

Members facing any technical issue in login can
contact CDSL helpdesk by sending a request at
helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at
022-23058738 and 22-23058542-43.

Individual Shareholders
holding securities in
Demat mode with NSDL

Members facing any technical issue in login can
contact NSDL helpdesk by sending a request at
evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.:
1800 1020 990 and 1800 22 44 30

To enable participation in the remote e-voting process by those shareholders
to whom the Notice of the AGM could not be dispatched, may temporarily get
their email ID registered with the Company’s RTA, Link Intime India Private
Limited, by clicking the link: https://linkintime.co.in/EmailReg/email_
register.html and following the registration process as guided thereafter. Post
successful registration of the email ID, the members would get soft copy of
the notice and the procedure for e-voting along with the User ID and
Password to enable e-voting for AGM. In case of any queries, members may
write to mt.helpdesk@linkintime.co.in.
It is clarified that for permanent registration of email address, the members
are however requested to register their email address, in respect of electronic
holdings with the Depository through the concerned Depository Participants
and in respect of physical holdings with the Company’s Registrar and Share
Transfer Agent, Link Intime India Private Limited.
Manner of casting vote(s) through e-voting: The Company is providing
remote e-voting facility (“remote e-voting’) to all its members to cast their
votes on all the resolutions set out in the Notice of AGM. The Company is also
providing the facility of voting through e-voting system during the AGM
("e-voting") to those members who could not cast their vote(s) by remote
e-voting. The detailed procedure for e-voting before the AGM ("remote
e-voting"), as well as during the AGM ("e-voting") and participation in the AGM
throughVC/OAVM, has been provided in the Notes to the Notice of the AGM.
Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of
the AGM and in particular, instructions for joining the AGM and manner of
casting votes through e-voting.
Registration of Bank Details for physical shareholders:
The Members of the Company holding Equity Shares of the Company in
physical Form and who have not registered their bank details can get the
same registered with Link Intime India Pvt Ltd, by clicking the link:
https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html and follow the
registration process as guided therein.The members are requested to provide
details such as Name, Folio Number, Certificate number, PAN, e-mail ID along
with the copy of cheque leaf with the first named shareholders name
imprinted in the face of cheque leaf containing bank name and branch, type
of account, bank account number, MICR details and IFSC code in PDF or JPEG
format. It is very important that the shareholder should submit the request
letter duly signed. RTA will verify the documents provided and will only take
on records for all valid cases. On submission of the shareholders details an
OTP will be received by the shareholder which needs to be entered in the
link for verification.
Pursuant to provisions of Section 91 of the Act, and Regulation 42 of the
Listing Regulations, that the Register of Members and the Share Transfer
Books of the Company shall remain closed from Thursday, 23rd September,
2021 to Wednesday, 29th September, 2021 (both days inclusive) for the
purpose of AGM of the Company.

Date: 6th September, 2021
Place: Gurugram

For Asahi India Glass Ltd.,
Sd/Gopal Ganatra
Executive Director
General Counsel Company Secretary
Membership No. F7090

Notice is hereby given to the
shareholders of the Company that
the 30th Annual General Meeting of
the Company will be held at 10.30
a.m. on Tuesday the 28th September
2021 at the Regd. Office at R.K.G.
Industrial Estate, Ganapathy,
Coimbatore - 641006 to transact the
business mentioned in the Notice
being sent to the shareholders
individually.
The Register of Members and
Share Transfer Books of the
Company will remain closed from
22.09.2021 to 28.09.2021 (both days
inclusive).
Coimbatore
26.07.2021

রাজ্য

কলকাতা মঙ্গলবার ৭ সেপ্টেম্বর ২০২১
Annexure-A

আজকালের প্রতিবেদন

Abridged Notice Inviting Tender
NIT No. 32 to NIT No.
35 of 2021-22

কলেজের পক্ষ থেকে মেসেজ আসা সত্ত্বেও ভর্তি হতে
না পারায় য�োগমায়া দেবী কলেজে বিক্ষোভ দেখালেন
উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছাত্রীরা। এই ছাত্রীদের বক্তব্য, তাঁদের
রেজিস্টার্ড নম্বরে মেসেজ গিয়েছিল। বলা হয়েছিল, ভর্তির

Separate
sealed
tender
are being invited by the
undersigned on behalf of the
Governor of West Bengal
from the bonafide eligible
contractors for supply of
different type materials under
different (A-M) Sub-Division
under Malda-I (A-M) Division
under Non-Plan Programme.
Last date of application
17.09.2021 till 02.00 P.M.
Details are available from the
office of the undersigned.

এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L31402WB1947PLC014919
রেজিস্টার্ড অফিস:এক্সাইড হাউস, ৫৯ ই, চ�ৌরঙ্গী র�োড, কলকাতা–৭০০ ০২০
ফ�োন: (০৩৩) ২৩০২ ৩৪০০/২২৮৩ ২১১৮/২১৫০, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৩ ২৬৩৭
ই–মেল: exideindustrieslimited@exide.co.in
ওয়েবসাইট: www.exideindustries.com

ক�োম্পানির বিশেষ সাধারণ সভা ও ই–ভ�োটিং–এর বিজ্ঞপ্তি

Office of the Anikola Gram Panchayat-7
Anikola, PaschimMedinipur
E-TENDER NOTICE

The Pradhan, Anikola Gram Panchayat, PaschimMedinipur invites E-Tender in one
cover system on percentage basis in the prescribed form for two works vide E-NIT No:525/Ani/GP/MGNREGA, Dated: 31/05/2021. Date and time of submission of tender
through the website https://wbtenders.gov.in. from 02/09/2021, time:-10:00 hours to
20/09/2021, time17:30 hours. For more information visit https://wbtenders.gov.in.
All the relevant details of the advertisement, eligibility criteria and scope of works
are available on https://wbtenders.gov.in.
Sd/Pradhan
Anikola Gram Panchayat

NIeT-21 & 22/21-22 Dated 06.09.2021

Date: 06.09.2021

Sd/- Executive Engineer

Office of the Block Development Officer

Debra, Paschim Medinipur
E-mail: bdodebra@rediffmail.com
e-Tender Inviting Notice
Name of Work: Construction of Additional Class Room at Bhagirathpur
High School (H.S.) under Debra Dev. Block.
e-Tender N.I.T. No.: 13 of 2021-22 (Memo No. 2729/BDO-Deb, Dated:
06.09.2021)
Last Date & Time of Submission tender documents: 21.09.2021 upto
14:00 hrs.
Estimated value put to Tender: Rs. 21,38,922.00
Earnest Money Value: Rs. 42,778.00
Tender ID: 2021_ZPHD_342766_1
Details may be had from the office in official date & time & www.
wbtenders.gov.in.
Sd/06/09/2021
Block Development Officer
Debra Development Block

দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়ে
সংশ�োধনী নং ১

(১)ই–টেন্ডার নং:DRM-ENGG-BSP-T-73-21-22
তারিখ:১৯.০৮.২০২১
‘এসএসই/খ�োংসারা–এর অধিক্ষেত্রাধীনে টিএসআর (পি)(৫.১৭ কিমি ম্যানুয়াল উপায়ে এবং ৩.৭১
কিমি পিকিউআরএস দ্বারা)সম্পাদন এবং রানিং লাইনে বাঁশের বেড়া (কেজিএস)রূপান্তর সম্পর্কিত
অন্যান্য পি ওয়ে কাজ’, যা বন্ধের নির্ধারিত তারিখ ছিল ১৪.০৯.২০২১, সেটি নিম্নোক্তরূপে পুনরায়
নির্ধারণ করা হল:–
(২)ই–টেন্ডার নং:DRM-ENGG-BSP-T-74-21-22
তারিখ:১৯.০৮.২০২১
‘এসএসই/পেন্ড্রা–এর অধিক্ষেত্রাধীনে থ্রু স্লিপার পুনর্নবীকরণ (পি)(৩.২৯ কিমি ম্যানুয়াল উপায়ে
এবং ১৯.৩০৬ কিমি পিকিউআরএস দ্বারা)সম্পাদন এবং ট্র্যাক সম্পর্কিত অন্যান্য কাজ’, যা বন্ধের
নির্ধারিত তারিখ ছিল ১৪.০৯.২০২১, সেটি নিম্নোক্তরূপে পুনরায় নির্ধারণ করা হল:
ক্রম
বিবরণ
আগে প্রকাশিত
এখন যা পড়তে হবে
১
টেন্ডার জমা শুরুর তারিখ
৩১.০৮.২০২১, সকাল
০৭.০৯.২০২১
১১.০০টা
২
টেন্ডার জমার শেষ তারিখ
১৪.০৯.২০২১, সকাল
সকাল ১১.০০টা
১১.০০টা
২১.০৯.২০২১
অপর সকল শর্ত ও নিয়মাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
CPR/10/155 

ডিভিশনাল রেল ম্যানেজার (ইঞ্জিনিয়ারিং)
দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়ে, বিলাসপুর

জন্য তাঁরা তালিকাভুক্ত হয়েছেন। কিন্তু, ভর্তি হতে
গিয়ে দেখা যায় ম�োবাইলে আসা এসএমএসে যে লিঙ্ক
দেওয়া হয়েছে সেখানে অনলাইনে টাকা জমা করা

যাচ্ছে না। দেখাচ্ছে ‘সিট নট অ্যাভেলেবল।’এক ছাত্রীর
বক্তব্য, তাঁর এই কলেজে দ্বিতীয় মেধা তালিকায় নাম
উঠেছিল। মেসেজ পাঠিয়ে ৩ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর বিকেল
৪টে পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। কিন্তু টাকা জমা দেওয়ার
জন্য প�োর্টালই খ�োলেনি। বিক্ষোভের জেরে উত্তেজনা
ছড়ালে ভবানীপুর থানার পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে আসে।

টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

Sd/Executive Engineer (A-M)
Malda-I (A-M) Division, Malda

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf
of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji
Subhas Road, 3rd. Floor, Kolkata-700001 from bonafide and
resourceful Agencies for completion of civil works for Purba
Mednipur and Malda District. Tender document may be
downloaded from http://wbtenders.gov.in. Bid submission
start date 07.09.2021 after 9.00 AM. Bid submission end
date 23.09.2021 before 6.00 PM as per respective NIeT.

কলেজে বিক্ষোভ

১০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানান�ো যাচ্ছে যে, এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের বিশেষ সাধারণ সভা
(‘ইজিএম/সভা’) ভিডিও কনফারেন্সিং (‘ভিসি’)/অন্য অডিও ভিসুয়াল মাধ্যমে
(‘ওএভিএম’) বুধবার ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ বেলা ৩.৩০ টায় (ভারতীয় সময়)অনুষ্ঠিত
হবে ইজিএম–এর ন�োটিসে উল্লেখমত�ো বিষয়ে। ক�োভিড–১৯ অতিমারী সাপেক্ষে
মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ক�োনও সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি
ছাড়াই ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে সভার অনুমতি দিয়েছে।
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (‘এমসিএ’)–এর ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫
মে ২০২০,২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ ও ২৩ জুন ২০২১ তারিখ
সংবলিত জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ৩৩/২০২০,
৩৯/২০২০, ১০/২০২১ (পরবর্তীকালে একত্রে ‘এমসিএ’ সার্কুলার হিসেবে বর্ণিত)এবং
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া (‘সেবি’)সার্কুলার নং ১২ মে ২০২০
তারিখ সংবলিত SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79ও ১৫ জানুয়ারি
অনুযায়ী
২০২১ তারিখ সংবলিত SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 
এবং ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ (সংশ�োধিত)–এর প্রয�োজ্য রুল এবং সেবি (লিস্টিং
অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)রেগুলেশন ২০১৫ অনুযায়ী
(‘সেবি সার্কুলার’)মাফিক ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে ইজিএম সভার অনুমতি দিয়েছে।
এমসিএ ও সেবি সার্কুলার অনুযায়ী অ্যাক্ট–এর ১০২ ধারা ও প্রয�োজ্য রুল মাফিক যে
সকল সদস্যের ই–মেল ঠিকানা এই ক�োম্পানি/রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট (আর
টি এ)/ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট–এর কাছে নিবন্ধীকৃত রয়েছে, কেবলমাত্র ই–মেলের
মাধ্যমে স�োমবার, ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১–এ তাঁদের প্রতি ইজিএম–এর ন�োটিস
পাঠান�ো হয়েছে।
উক্ত প্রমানাদি এই ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.exideindustries.com ও
স্টক এক্সচেঞ্জ www.bseindia.com, www.nseindia.com এ দেওয়া আছে।
ইজিএমের বিজ্ঞপ্তি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপ�োজিটরি লিমিটেড (এন এস ডি এল)
এর www.evoting.nsdl.com এও পাওয়া যাবে। বিজ্ঞপ্তির এই ডকুমেন্ট ও ব্যাখা
বিবৃতি বৈদ্যুতিন ভাবে দেখা যাবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ তারিখ থেকে এজিএমের তারিখ
পর্যন্ত। এই ডকুমেন্ট দেখতে সদস্যরা লিখুন এখানে:cosec@exide.co.in ।
সময়ান্তরে সংশ�োধিত ইনস্টিটিউট অফ ক�োম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা
জারি জেনারেল মিটিং (এস এস–২)সাপেক্ষ ক�োম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড
অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ এর রুল ২০ র সঙ্গে পঠনীয় অ্যাক্টের ১০৮ ধারায়
ও সেবি লিষ্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪ মাফিক এজিএম-এর ন�োটিসে স্থির
বিষয়ে ক�োম্পানি সদস্যদের ইজিএমে বৈদুতিন ভ�োটিংয়ের সুবিধা দেবে ন্যাশনাল
সিকিউরিটিজ ডিপ�োজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)–এর মাধ্যমে। এনএসডিএল–কে
বৈদুতিন ভ�োটিংয়ের সুবিধা দিতে নিয়�োগ করেছে ক�োম্পানি।
রিম�োট ই–ভ�োটিং ও ইজিএমে ই–ভ�োটিং এর শর্তাবলী
ক)	 ইজিএমের ন�োটিসে নির্ধারিতমত�ো ক�োম্পানির স্বাভাবিক কারবারগুলি রিম�োট ই–
ভ�োটিং ও এজিএমে ই–ভ�োটিং উপায়ে ভ�োটদানের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।
খ)	 এই রিম�োট ই–ভ�োটিং শনিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ভারতীয় প্রমাণ সময়
বেলা ৯.০০টার সময় শুরু হবে। রিম�োট ই–ভ�োটিং মঙ্গলবার, ২৮ সেপ্টেম্বর,
২০২১ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বিকেল ৫.০০টার সময় শেষ হবে। বাস্তবিক
বা ডিম্যাট আকারে ক�োনও ব্যক্তি উক্ত কাট–অফ তারিখ বুধবার, ২২ সেপ্টেম্বর,
২০২১ অনুযায়ী সদস্য হলে বৈদ্যুতিন ভাবে ভ�োটিং–এর জন্য য�োগ্য হবেন।
এর পরে এন এস ডি এল দ্বারা রিম�োট ই–ভ�োটিং যন্ত্র স্তব্ধ করা হবে। একবার
ক�োনও সিদ্ধান্তের ওপর ক�োনও সদস্য ভ�োটাধিকার দিলে পরবর্তীতে তাঁকে তা
বদলান�োর সুয�োগ আর দেওয়া হবে না।
গ)	 ইজিএমে য�োগদানকারী যে সকল সদস্য রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের মাধ্যমে নিজের
ভ�োটাধিকার প্রয়�োগ করেননি, ইজিএম চলাকালীন তাঁদের ই–ভ�োটিং সিস্টেমের
মাধ্যমে নিজেদের ভ�োটাধিকার প্রয়�োগের সুয�োগ দেওয়া হবে। নির্ধারিত কাট–
অফ তারিখ–এর নিরিখে ক�োম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের অনুপাতে
সদস্যদের শেয়ার সাপেক্ষে ই–ভ�োটিংয়ের সুয�োগ দেওয়া হবে। যে সকল সদস্য
রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের মাধ্যমে নিজের ভ�োটাধিকার প্রয়�োগ করে ফেলবেন,
তাঁরা ইজিএমে য�োগ দিতে পারলেও ইজিএম চলাকালীন তাঁদেরকে পুনরায়
ভ�োটাধিকার প্রয়�োগের সুয�োগ দেওয়া হবে না।
ঘ)	ক�োনও ব্যক্তি উক্ত কাট–অফ তারিখ বুধবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ অনুযায়ী
ইজিএমের ন�োটিস পাঠান�োর পর ক�োম্পানির সদস্য হলে এবং শেয়ার ধরে
রাখলে evoting@nsdl.co.in এ অনুর�োধজ্ঞাপক ই–মেল পাঠিয়ে নিজের লগ
ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন। অবশ্য, ক�োনও ব্যক্তি রিম�োট
ই–ভ�োটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যেই এন এস ডি এল–এর কাছে নিবন্ধীকৃত থাকলে
নিজের ভ�োট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে
পারবেন। ক�োনও ব্যক্তির ইজিএমের ন�োটিস পাঠান�োর পর ডিম্যাট আকারে
শেয়ার থাকলে ইজিএমের ন�োটিসে নির্ধারিত ১৩ নং বিষয়ে বর্ণিত ই–ভ�োটিংয়ের
ও ডিম্যাট আকারে শেয়ার থাকলে লগ ইন মেথড অনুসরণ করুন।
রিম�োট ই–ভ�োটিং/ই–ভ�োটিং এ ক�োনও প্রশ্নের ব্যাখ্যার প্রয়�োজন হলে আপনারা www.
evoting.nsdl.comএ–তে দেওয়া ‘Frequently Asked Questions (FAQs) for
Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders’ডাউনল�োডস
অংশটি দেখতে পারেন অথবা ১৮০০২২৫৫৩৩ নম্বরে ফ�োন করতে পারেন অথবা
evoting@nsdl.co.in –তে অনুর�োধ পাঠাতে পারেন অথবা এই ব্যক্তির সঙ্গে এখানে
য�োগায�োগ করতে পারেন:মিঃ অমিত বিশাল, সহ ভাইস প্রেসিডেন্ট/মিস পল্লবী মাত্রে,
ম্যানেজার, এন এস ডি এল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, ‘এ’উইং, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, ল�োয়ার
পরেল, মুম্বই–৪০০ ০১৩। ফ�োন– ১৮০০ ১০২০ ৯৯০/১৮০০ ২২ ৪৪৩০, ই–মেল
আইডি evoting@nsdl.co.in–তেও লিখে জানাতে পারেন।
যে সকল সদস্য এই ক�োম্পানিতে নিজের ই–মেল আইডি রেজিস্টার করাননি, তঁারা
ক�োম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট– সিবি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রাঃ
লিঃ তে rta@cbmsl.com–এ বা নিজেদের ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে
নিজের ই–মেল আইডি আপডেট করিয়ে নিতে পারেন। ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার
ধরে রাখা সকল সদস্য নিজের নাম, ফ�োলিও নম্বর, সম্পূর্ণ ঠিকানা, ম�োবাইল নং, ই
মেল, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করান�ো কপি (সামনে ও পেছনে)প্যান কার্ডের স্ব–
প্রত্যয়িত স্ক্যান করান�ো কপি এবং সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে প্রমাণ হিসেবে আধার
কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপ�োর্ট ইত্যাদির মধ্যে যে ক�োনও নথির স্ব–প্রত্যয়িত স্ক্যান
করান�ো কপি সমেত স্বাক্ষরিত অনুর�োধপত্রের স্ক্যান করান�ো কপি ই–মেলের মাধ্যমে
পাঠিয়ে নিজেদের ই–মেল আইডি রেজিস্টার করিয়ে নিতে পারেন, যাতে ক�োম্পানির
য�োগায�োগ, রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ও ইজিএমে
ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে য�োগ দেওয়ার শর্তাবলী পান।
এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড–এর পক্ষে
	স্বা/
	জিতেন্দ্র কুমার
	ক�োম্পানি সেক্রেটারিও প্রেসিডেন্ট– লিগ্যাল
তারিখ:০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১
ও কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স,
স্থান:কলকাতা
এ সি এস নং ১১১৫৯

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি
মক্কেল শ্রী নয়ন ব্যানার্জ্জী
(ম�োবাইল নং ৯৮৩৬৩৩৮৮৮০),
পিতা– 
স্বর্গীয় জয়ন্ত ব্যানার্জ্জী,
সাং– 
১৫ নং নীলগঞ্জ র�োড,
মলিনা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং–
৭, থার্ড ফ্লোর, প�োঃ– স�োদপুর,
থানা– 
খড়দহ, জেলা– 
উত্তর ২৪
পরগনা, কলকাতা–
৭০০ ১১০।
এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা
যাইতেছে যে, আমার মক্কেল তাঁহার
নিজস্ব মালিকানাধীন সম্পত্তি তথা
দ�োকানঘরের অরিজিনাল দলিল,
যাহা বিগত ইংরাজি ১১/০৪/২০১২
তারিখে ম�োকাম ব্যারাকপুর এ ডি
এস আর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১
ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
নং বহির ১০ নং সি ডি ভলিউমের
১২১৮ নং হইতে ১২৩৪ নং পাতায়
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা
নকলকৃ ত ৩৭০২ নং দলিলমূলে
অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা
শ্রী শ্যামাপদ মুখার্জ্জী, পিতা– 
শ্রী
শান্তিকুমার মুখার্জ্জীর নিকট হইতে
রেজিস্টার্ড অফিস: নাইনথ ফ্লোর, অন্তরীক্ষ ভবন, ২২, কে জি মার্গ, নয়া দিল্লি–১১০০০১
খরিদ করিয়াছেন। উক্ত অরিজিনাল
ব্রাঞ্চ অফিস: ফিফ্থ ফ্লোর, কাঙ্কারিয়া ম্যানসন সাউথ ব্লক, প্রেমিসেস নং ৭, কিড স্ট্রিট,
দলিলখানি ক�োথায় হারিয়ে যায়।
কলকাতা–৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ
যাহার পরিপ্রেক্ষিতে আমার মক্কেল হাল তারিখ পর্যন্ত সংশ�োধনী সমেত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৩(১)সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড
বিগত ইংরাজি ০৭/০৩/২০২০ রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর চ্যাপটার–III–এর ১৩(২)ধারাধীনে ন�োটিস
তারিখে খড়দহ থানায় একটি জি ডি আমরা, পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (এখানে এর পরে ‘পিএনবিএইচএফএল’হিসেবে উল্লিখিত), সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড
ই করেন, যাহার নম্বর ৫২৮/২০২০ এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২(এখানে এর পরে ‘উক্ত অ্যাক্ট’হিসেবে উল্লিখিত)–এর চ্যাপটার–III–এর ১৩(২)ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলাম।
ওই দাবি বিজ্ঞপ্তি আমাদের অনুম�োদিত আধিকারিকের মাধ্যমে নিম্নলিখিত সকল ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ–এর প্রতি জারি করা হয়েছিল কারণ কিস্তি/সুদ
হইতেছে।
প্রদান না করার জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক/ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাঙ্ক–এর নির্দেশিকা ম�োতাবেক আপনাদের অ্যাকাউন্টগুলি অনুৎপাদক পরিসম্পদ (এনপিএ)হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ
হয়েছে।
ঋণের আসল ও সুদ ইত্যাদির কিস্তি প্রদান না করার কারণে আপনাদের খেলাপি হওয়ার বিষয়গুলি ওই দাবি বিজ্ঞপ্তিগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছিল।
যদি ক�োনও সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত
আমাদের এমত বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, আপনারা ওই দাবি বিজ্ঞপ্তিগুলির পরিষেবা গ্রহণ করা এড়িয়ে যাচ্ছেন এবং এই কারণে এই দাবি বিজ্ঞপ্তিটি
দলিলের সন্ধান পান তবে অত্র পাশাপাশি,
সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হল যা উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২)ধারা ম�োতাবেকও প্রয়�োজনীয়। এতদ্দ্বারা নীচে লেখা আপনাদের সকলকে এই দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে মধ্যে নীচে আপনাদের নামের পাশে উল্লিখিত বকেয়া অর্থাঙ্ক আজ পর্যন্ত বকেয়া সুদ ও চার্জ সমেত অন্যান্য অর্থাঙ্ক (যার মধ্যে পড়বে বকেয়া পুর�োপরিু আদায় দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত
প্রদেয় যাবতীয় অর্থাঙ্ক)পিএনবিএইচএফএল–কে পরিশ�োধ করার জন্য আহ্বান জানান�ো হচ্ছে, যেমনটা করতে আপনারা ব্যর্থ হলে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাদের/জামিনদারদের
আমার উপর�োক্ত ঠিকানায় সশরীরে জামিনযু
ক্ত পরিসম্পদগুলির দখল নেওয়া সহ এক বা একাধিক জামিনযুক্ত পরিসম্পদের বিরুদ্ধে উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)ম�োতাবেক প্রয�োজ্য সমুদায় বা যে ক�োনও দরকারি আইনি
পদক্ষেপ
পিএনবিএইচএফএল নেবে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩ নং
উপস্থিত হইয়া অথবা ফ�োন মাধ্যমে
ধারার (৮)নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতিও আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যেখানে দরপত্র আমন্ত্রণ, জনসাধারণের কাছ থেকে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ বা ব্যক্তিগত চু ক্তির মাধ্যমে
জানাইবেন।
আপনাদের স্বত্বাধীন জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রি করা সংক্রান্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগে আপনাদের তরফে বকেয়া রাখা যাবতীয় অর্থাঙ্ক এবং তৎসহ পিএনবি
এইচএফএল–এর তরফে করা বা করা হতে পারে এমন যাবতীয় খরচাপাতি, মাসুল ও চার্জ ইত্যাদি সমেত পুর�োপরি
ু আদায় দিতে/পরিশ�োধ করতে পারেন। এর পাশাপাশি উক্ত
(শ্রী পৃথ্বীশ সেনগুপ্ত)
অ্যাক্টের ১৩(১৩)ধারা ম�োতাবেক নীচে লেখা জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলি বিক্রি, লিজ বা অন্য ক�োনও উপায়ে হস্তান্তর করা থেকে আপনাদের বিরত থাকতে বলা হচ্ছে।
অ্যাডভ�োকেট, কলিকাতা হাইক�োর্ট
ক্রম ল�োন অ্যাকাউন্ট নম্বর
ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা
দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া অর্থাঙ্ক
রেজিঃ নং ENRL NO:
১ ০০১৯৬৬৬০০০৬৩৮৬ বিপ্লব মুখার্জি এবং পিয়ালি মুখার্জি, ফ্ল্যাট নং এফ–৩০/২ (গ্রাউন্ড ফ্লোর), ২২.০৭.২০২১
₹২৪,৭৭,৬১৩/–
করুণাময়ী হাউজিং এস্টেট, সল্ট লেক সিটি, সেক্টর–II,কলকাতা–৭০০০৯১
(চব্বিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার ছশ�ো তের�ো
991/2013
(পঃবঃ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১, ভারত।
টাকা মাত্র), ২২.০৭.২০২১ অনুযায়ী।
৮ নং ওল্ড প�োস্ট অফিস স্ট্রিট,
জামিনদার(গণ)–এর নাম ও ঠিকানা:উপলব্ধ নয়। বন্ধক রাখা সম্পত্তি(গুলি)র বিবরণ: ফ্ল্যাট নং বি৪কে০৪১১, ফ�োর্থ ফ্লোর, পশমিনা ব্রুকউডস, কম্মাসান্দ্রা গ্রাম, বিদারাহল্লি,
গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নং– ১ ,
কর্ণাটক–৫৬২১২৯, বিদারাহল্লী, জয়ানগর, কর্ণাটক–৫৬২১২৯।
তারিখ: ০৪.০৯.২০২১; স্থান: কলকাতা	স্বাঃ– (অনুম�োদিত আধিকারিক), পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর পক্ষে
কলকাতা–৭০০ ০০১
● আমার

কর্মখালি/
ব্যবসা/বাণিজ্য/
হারান�ো/প্রাপ্তি

রেজিস্টার্ড অফিস:দ্বাদশ তল, টাওয়ার ‘এ’, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপত রাও কদম
মার্গ, ল�োয়ার পরেল, মুম্বই–৪০০ ০১৩। CIN No.: U67190MH2008PLC187552
ব্যবহারিক দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফ�োর্সমেন্ট রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(১)–সহ পঠনীয় পরিশিষ্ট–IVঅনুযায়ী]
যেহেতু , নিম্নস্বাক্ষরকারী টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটি
ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন
অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২)ধারাধীনে
অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি ২০ মে, ২০২১ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু
করেন যার মাধ্যমে ওই ন�োটিসে উল্লেখ করা অর্থাঙ্ক ওই ন�োটিসের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার
জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং
জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, উক্ত রুলসমূহের রুল ৯ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের
১৩(৪)ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা
হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে–ক�োনও লেনদেন নীচে উল্লেখ করা অর্থাঙ্ক সহ সুদ, পেনাল সুদ, চার্জ, মাশুল
ইত্যাদি সমেত টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।

ল�োন অ্যাকাউন্ট নং
৫০৪২৫১৫

দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক ও তারিখ

দখলের তারিখ

₹ ১,৭৫,৩০,০৬৭.৪৯/– (এক ক�োটি পঁচাত্তর লক্ষ
তিরিশ হাজার সাতষট্টি টাকা ঊনপঞ্চাশ পয়সা মাত্র)

৩০ আগস্ট ২০২১

দায়ী ব্যক্তি(গণ)/উ ত্তরাধিকারী(গণ)/আইনত প্রতিনিধি(গণ)–এর নাম
(১)সাকেত প্রোম�োটারস লিমিটেড, শশীকান্ত খেতান (ডিরেক্টর)–এর মাধ্যমে ৪৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট,
কলকাতা–৭০০ ০১২, (২)শশীকান্ত খেতান, ১এ, ফ�োর্ট রেসিডেন্সি, ৩৮, এস এন রায় র�োড, কলকাতা–৭০০ ০৩৮,
(৩)সাকেত খৈতান, ১এ, ফ�োর্ট রেসিডেন্সি, ৩৮, এস এন রায় র�োড, কলকাতা–৭০০ ০৩৮, (৪)এস বি এম রেন্ট
কালেকশন প্রাঃ লিঃ, মদন ঝা–র (ডিরেক্টর)মাধ্যমে, ১এ, আর জি কর র�োড, কলকাতা–৭০০ ০০৪ আরও ৪৬,
বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০ ০১২, (৫)স্নেহা খৈতান, পিতা– শশীকান্ত খেতান, ১এ, ফ�োর্ট রেসিডেন্সি,
৩৮, এস এন রায় র�োড, কলকাতা–৭০০ ০৩৮, (৬)সহর্ষ খৈতান, পিতা– শশীকান্ত খেতান, ১এ, ফ�োর্ট রেসিডেন্সি,
৩৮, এস এন রায় র�োড, কলকাতা–৭০০ ০৩৮, (৭)কিরণ খৈতান, স্বামী– শশীকান্ত খেতান, ১এ, ফ�োর্ট রেসিডেন্সি,
৩৮, এস এন রায় র�োড, কলকাতা–৭০০ ০৩৮।
জামিনযুক্ত সম্পদসমূহ/স্থাবর সম্পত্তিসমূহের বিবরণ
সম্পত্তি ১
১৩তম তলে বাসয�োগ্য ফ্ল্যাট নং বি ১২–এর সকল অপরিহার্য অংশ ‘জীবন নিকেতন’ভবনে ‘টাইপ বি’পরিমাপ
১৪৩১.০৮ বর্গফু ট (বিল্টআপ)কমবেশি যা নির্মিত প্রায় ২ বিঘা ৪ ছটাক ৩৭ বর্গফু ট জমির ওপর, ওই স্থানে তিনটি
শ�োবার ঘর, একটি বসবার ও খাবার ঘর, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট এবং দুটি ব্যালকনি রয়েছে সহ একটি ভিন্ন
ভৃ ত্যের ঘর এবং একটি ডব্লিউ সি যা অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৫ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সরণি, ব্লক এম–৪৯২, থানা– নিউ
আলিপুর, কলকাতা–৭০০ ০৫৩, জেলা–দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
সম্পত্তি ২
১৩তম তলে বাসয�োগ্য ফ্ল্যাট নং বি ১৩–এর সকল অপরিহার্য অংশ ‘জীবন নিকেতন’ভবনে ‘টাইপ বি’পরিমাপ
১৪৩১.০৮ বর্গফু ট (বিল্টআপ)কমবেশি যা নির্মিত প্রায় ২ বিঘা ৪ ছটাক ৩৭ বর্গফু ট জমির ওপর ওই স্থানে তিনটি
শ�োবার ঘর, একটি বসবার ও খাবার ঘর, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট এবং দুটি ব্যালকনি রয়েছে সহ একটি ভিন্ন
ভৃ ত্যের ঘর এবং একটি ডব্লিউ সি যা অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৫ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সরণি, ব্লক এম–৪৯২, থানা– নিউ
আলিপুর, কলকাতা–৭০০ ০৫৩, জেলা– দ ক্ষিণ ২৪ পরগনা।
	স্বাঃ
	অনুম�োদিত আধিকারিক
	টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ
তারিখ:৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১
১২তম তল, পি এস সৃজন টেক পার্ক, ডি এন ৫২, সেক্টর–৫,
স্থান:কলকাতা
সল্টলেক, কলকাতা–৭০০ ০৯১, পশ্চিমবঙ্গ, ম�োঃ– ৯০৭৩৩৫৬৫৬০

মেরিন�ো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

(CIN: U51909WB1965PLC026556)
রেজিস্টার্ড অফিস:৫, অ্যালেকজান্দ্রা ক�োর্ট, ৬০/১, চ�ৌরঙ্গি র�োড, কলকাতা–৭০০ ০২০,
ফ�োন: ০৩৩–২২৯০–১২১৪, ফ্যাক্স: ৯১–৩৩–২২৮৭–০৩১৪,
ই–মেল: balaji@merionoindia.com, ওয়েবসাইট: www.merinoindia.com

৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই–ভ�োটিং এবং বই বন্ধ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি
বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে ক�োম্পানির ছাপ্পান্ন (৫৬তম)বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম বা দি মিটিং)
বৃহস্পতিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ সকাল ১১–৩০টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও
ভিস্যুয়ালের মাধ্যমে (ওএভিএম)ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ৫, অ্যালেকজান্দ্রা ক�োর্ট, ৬০/১, চ�ৌরঙ্গি র�োড,
কলকাতা–৭০০ ০২০–তে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত বিষয়সমূহের ওপর আল�োচনা
করা হবে।
অতিমারি ক�োভিড–১৯ এবং সাধারণের যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক
তার ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ২১ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে ২০২০ এবং ১৫ জুন ২০২০, ২৮
সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ এবং ১৩ জানুয়ারি ২০২১ (সার্কুলারস)তারিখের সার্কুলার অনুযায়ী
ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে, সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতিরেকে এজিএম ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে
অনুষ্ঠিত করার অনুম�োদন দিয়েছেন। দি ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ (দি অ্যাক্ট)এবং সার্কুলারস অনুযায়ী
ক�োম্পানির ৫৬তম এজিএম ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে এবং সদস্যগণ ভিসি/ওএভিএমের
মাধ্যমে আসন্ন এজিএমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
ক�োম্পানি তার সদস্যদের ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে ৫৬তম এজিএমে অংশগ্রহণের সুবিধা প্রদান করেছেন,
যা সেন্ট্রাল ডিপ�োজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া)লিমিটেড (সিডিএসএল)দ্বারা পরিচালিত।
উপর�োক্ত সার্কুলারসমূহ এবং দি ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ সেকশন ১০১, ১৩৬ সঙ্গে পঠিতব্য ক�োম্পানিজ
(ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)রুলস ২০১৪ (দি অ্যাক্ট অ্যান্ড রুলস)রুল ১৮ অনুযায়ী এজিএমে
আল�োচনার বিষয়বস্তু–সহ বিজ্ঞপ্তি ও ব্যাখ্যা, যা ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ সেকশন ১০২(১)অনুযায়ী, এবং
আর্থিক বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২১ সময়ে ক�োম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন সেন্ট্রাল ডিপ�োজিটরি সার্ভিসেস
(ইন্ডিয়া)লিমিটেড (সিডিএসএল)বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সে সকল সদস্যকে প্রেরণ করেছেন যাঁদের ই–মেল
আইডি ডিপ�োজিটরির কাছে নথিভু ক্ত রয়েছে বা ক�োম্পানির রেজিস্ট্রার সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (পি)
লিমিটেডের কাছে নথিভু ক্ত রয়েছে। বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ স�োমবার, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।
সদস্যগণ খেয়াল করবেন যে, এজিএম বিজ্ঞপ্তি–সহ বার্ষিক প্রতিবেদন ক�োম্পানির ওয়েবসাইট:http://
www.merionoindia.comএবং সিডিএসএলের ওয়েবসাইট (www.evotingindia.com)–তে পাওয়া
যাবে।
ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধরে রাখা সদস্যগণ যাঁরা ক�োম্পানির কাছে তাঁদের ই–
মেল আইডি
নথিভু ক্ত/আপডেট করাননি এবং তা নথিভু ক্ত/আপডেট করাতে আগ্রহী তাঁরা ক�োম্পানিকে ই–মেল মাধ্যমে
balaji@merinoindia.comবা ক�োম্পানির রেজিস্ট্রার যথা সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (পি)লিমিটেড
ই–মেল rta@cbmsl.comমাধ্যমে য�োগায�োগ লিখতে পারেন। ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধরে
রাখা সদস্যগণ তাঁদের ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপেন্টকে তাঁদের ই–মেল ঠিকানা নথিভু ক্ত/আপডেট করান�োর
জন্য লিখতে পারেন।
দি অ্যাক্টের সেকশন ১০৮ সঙ্গে পঠিতব্য ক�োম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)রুলস ২০১৪, রুল
২০ এবং সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ক�োম্পানি, এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত বিষয়সমূহের
ওপর বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভ�োট প্রদানের (রিম�োট ই–ভ�োটিং এবং এজিএমে ভ�োট)সুবিধা প্রদান করেছেন
এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভ�োট প্রদানের ব্যবস্থাদির জন্য ক�োম্পানি সিডিএসএলের পরিষেবা গ্রহণ করেছেন।
রিম�োট ই–ভ�োটিং/ই–ভ�োটিং সংক্রান্ত বিশদ পদ্ধতি এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে দি অ্যাক্ট এবং
রুলস অনুযায়ী বিশদের বিবরণ নিম্নরূপ:
(১) বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভ�োট প্রদানের য�োগ্যতার নির্ণায়ক তারিখ বৃহস্পতিবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১।
(২) আর্থিক বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২১ সময়ের ডিভিডেন্ড গ্রহণের যদি এজিএমে অনুম�োদিত হয়, য�োগ্যতার
তারিখ বৃহস্পতিবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১।
(৩)	রিম�োট ই–ভ�োটিং খ�োলা থাকবে তিন (৩)দিন, যা আরম্ভ হবে স�োমবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ সকাল
৯–০০টায় এবং সমাপ্ত হবে বুধবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিকেল ৫টায় যা সকল শেয়ারহ�োল্ডার অর্থাৎ
ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে ধরে রাখা শেয়ারহ�োল্ডারগণের ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য।
তদপরবর্তী সময়ে সিডিএসএল রিম�োট ই–ভ�োটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করে দেবেন এবং ক�োনও সদস্য
একটি বিষয়ের ওপর ভ�োট প্রদান করে থাকলে পরবর্তী সময়ে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না।
(৪) এজিএম চলাকালীন ভ�োট প্রদান করা যাবে এবং যে সকল সদস্য ভিসি মাধ্যমে এজিএমে উপস্থিত
রয়েছেন কিন্তু রিম�োট ই–ভ�োটিং মাধ্যমে বিষয়সমূহের ওপর ভ�োট প্রদান করেননি এবং অন্যথায়
ভ�োটপ্রদানের অধিকারী তঁারা এজিএমে ই–ভ�োটিং মাধ্যমে ভ�োট প্রদান করতে পারবেন।
(৫)এজিএম পূর্ব সময়ে রিম�োট ই–ভ�োটিং মাধ্যমে যে সকল শেয়ারহ�োল্ডার ভ�োট প্রদান করেছেন তাঁরা
এজিএমে উপস্থিত থাকতে পারবেন, কিন্তু পুনরায় ভ�োট প্রদান করতে পারবেন না।
(৬)	যে সকল সদস্যের নাম নির্ণায়ক তারিখে সদস্যগণের খাতায় বা লাভজনক মালিকের খাতায় রয়েছে,
যা ডিপ�োজিটরিজ দ্বারা পরিচালিত, কেবলমাত্র তারাই রিম�োট ই–ভ�োটিং মাধ্যমে বা এজিএমে ভ�োট
প্রদান করতে পারবেন। বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পরবর্তী সময়ে ক�োনও ব্যক্তি শেয়ার গ্রহণ করে ক�োম্পানির
সদস্যপদ গ্রহণ করে থাকলে এবং নির্ণায়ক তারিখে শেয়ার ধরে রাখলে তিনি রিম�োট ই–ভ�োটিং মাধ্যমে
ভ�োট প্রদান করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে তাদের ফ�োলিও নং/ডিপিআইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ
করে অনুর�োধ জানাতে হবে ই–মেল মাধ্যমে balaji@merinoindia.comবা rta@cbmsl.com
বা helpdesk.evoting@cdslindia.com–এ যার দ্বারা তারা ই–ভ�োটিংয়ের জন্য লগ ইন আইডি
ও পাসওয়ার্ড পাবেন। যে সকল শেয়ারহ�োল্ডার রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের জন্য সিডিএসএলের কাছে
ইতিপূর্বেই নথিভু ক্ত তাঁরা তাঁদের ভ�োট প্রদানের জন্য বর্তমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার
করবেন।
ক�োম্পানি রিম�োট ই–ভ�োটিং পদ্ধতি স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য শ্রী মুকুল ত্যাগী (মেম্বারশিপ নং F9973)–
কে নিযুক্ত করেছেন।
রিম�োট ই–ভ�োটিং সংক্রান্ত বিশদ নির্দেশাবলির জন্য শেয়ার হ�োল্ডারগণকে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
সেকশন ‘ন�োটস’দেখতে অনুর�োধ করা হচ্ছে। রিম�োট ই–ভ�োটিং পদ্ধতি সংক্রান্ত ক�োনও প্রশ্নের জন্য
শেয়ারহ�োল্ডারগণকে দেখতে হবে ফ্রিক�োয়েন্টলি আক্সড ক�োশ্চেনস (এফএকিউজ)এবং ই–ভ�োটিং ইউজার
ম্যানুয়াল যা পাওয়া যাবে www.evotingindia.com–এ ডাউনল�োড বিভাগে বা য�োগায�োগ করতে পারেন।
বিবরণ
ঠিকানা

নাম ও পদ
টেলি
ই–মেল
আইডি

সেন্ট্রাল ডিপ�োজিটরি সার্ভিসেস
(ইন্ডিয়া) লিমিটেড
এ উইং২৬তম তল, ম্যারাথন
ফিউচারেক্স, মফৎলাল মিল কম্পাউন্ডস,
এন এম য�োশি মার্গ, ল�োয়ার প্যারেল
(পূর্ব), মুম্বই–৪০০ ০১৩
শ্রী রাকেশ দালভি, সিনিয়র ম্যানেজার

সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস
(পি)লিমিটেড	
পি–২২ বন্ডেল র�োড,
কলকাতা–৭০০ ০১৯

মেরিন�ো ইন্ডাস্ট্রিজ
লিমিটেড
৫, অ্যালেকজান্দ্রা ক�োর্ট,
৬০/
১, চ�ৌরঙ্গি র�োড,
কলকাতা–৭০০ ০২০

শ্রী শুভব্রত বিশ্বাস,
শ্রী .বালাজি,
অ্যাস�োসিয়েট ভাইস ক�োম্পানি সেক্রেটারি
প্রেসিডেন্ট
০২২–২৩০৫৮৫৪২/৪৩
০৩৩–৪০১১৬৭১৫ ০১১–৪৫৫৫৭০০০
০১১–২৫১০৭৬১৭
helpdesk.evoting@cdslindia. rta@cbmsl.com
balaji@merinoindia.com
com

সময়মত�ো বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ডিভিডেন্ড গ্রহণের জন্য সদস্যগণকে তাঁদের সম্পূর্ণ ব্যাঙ্ক বিবরণী নথিভু ক্ত/আপডেট
করতে অনুর�োধ করা হচ্ছে।
(ক) যদি শেয়ার ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে ধরা থাকে, তাহলে তাঁরা তা তাঁদের ডিপির কাছে করবেন প্রয়�োজনীয়
নথি জমা করে
(খ) যদি ব্যবহারিক আকারে শেয়ার ধরা থাকে তাহলে (i) স্বাক্ষরিত অনুর�োধপত্রের স্ক্যান করা কপি যেখানে
সদস্যের নাম, ফ�োলিও নম্বর, ব্যাঙ্ক বিবরণী যথা ব্যাঙ্ক ও শাখার বিশদ, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর, এমআইসিআর
ক�োড যুক্ত থাকতে হবে (ii) স্ব প্রত্যয়িত প্যান কার্ডের কপি (iii) বাতিল করা চেকের পৃষ্ঠা জমা করতে হবে।
সদস্যগণকে তাঁদের পরিবর্তিত নাম, ডাকয�োগের ঠিকানা, ই–মেল আইডি, ম�োবাইল নম্বর, প্যান, ম্যানডেট,
নমিনেশন, পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি, যদি থাকে, জানাতে হবে।
ফিনান্স অ্যাক্ট ২০২০ অনুযায়ী ডিভিডেন্ড থেকে আয় করয�োগ্য এবং ক�োম্পানি নির্ধারিত হারে টিডিএস বিযুক্ত করতে
বাধ্য আয়কর আইন ১৯৬১ অনুযায়ী। ক�োম্পানিকে সঠিক টিডিএস হারের প্রয়�োগের সাহায্যের জন্য নির্ধারিত নথি
আরটিএ–র প�োর্টালে বৃহস্পতিবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ (ভারতীয় সময় সন্ধে ৬.০০টা)–র মধ্যে জমা করবেন।
আরও বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ (প্রয�োজ্য রুলস অনুযায়ী)সেকশন ৯১ অনুযায়ী
সদস্যগণের খাতা এবং শেয়ার হস্তান্তর খাতা ক�োম্পানির ৫৬তম এজিএম কারণে বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০
থেকে বুধবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ (উভয় দিন–সহ)পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
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