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Ref No: El LIS EC/2021 -22/40 

7th September 2021 

The Secretary The Secretary 
The Calcutta Stock Exchange Limited BSE Limited 
7 Lyons Range Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Kolkata - 700 001 Dalal Street, Mumbai - 400 00 I 
CSE Scrip Code: 15060 & 10015060 BSE Scrip Code: 500086 
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 

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 
7th 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 Industries 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 

Jiten~· 
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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KOLKATA | TUESDAY, 7 SEPTEMBER 2021

thNotice is hereby given that the 36 (Thirty Sixth) Annual General Meeting
th(AGM) of the Company will be held on Wednesday, the 29 day of

September,2021at3:00pmISTthroughVideoConferencing (VC) /Other
Audio Video Visual Means (OAVM), in compliance with all the applicable
provisionsof theCompaniesAct, 2013 (“theAct”) andRulesmade thereunder
and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations”) readwith

thGeneral Circular, No. 14/2020 dated8 April, 2020, Circular No. 17/2020 dated
th th13 April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 5 May, 2020, and Circular No.

th02/2021dated13 January, 2021, respectively issuedbyMinistryofCorporate
Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated

th12 May, 2020 and Circular No. SEBO/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated
th15 January, 2021 issuedbySecurities andExchangeBoardof India (“SEBI”), to

transact theOrdinaryandSpecialBusiness(es) asdetailed in theNoticesent 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

stended31 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

ndDepository Services (India) Limited (CDSL) as on 22 September, 2021. The
thfinaldividend, ifdeclaredat theAGM,willbepaidonorafter5 October, 2021.

The Information and instructions for members attending AGM through
VC/OAVMare explained inNote2of theNoticeofAGMandweb link toattend
the AGM is www.evotingindia.com. Members attending AGM through VC /
OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under
section103of theAct.
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

thCircular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 9 December, 2020
andRegulation 44of Listing Regulations and Secretarial Standard onGeneral
Meetings (SS 2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the
Company is pleased toprovide itsMemberswith facility of “remote e-voting”
before the meeting starts (facility to cast vote using an electronic voting
systemfromaplaceother thanvenueofageneralmeeting), throughe-voting
servicesprovidedbyCDSL toenable itsMembers to cast their votes in respect

thofbusiness(es) tobe transactedat the36 AGM.
Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as

ndon cut-off date of 22 September, 2021 may cast their vote electronically on
ththe Ordinary and Special Business(es) as set out in the Notice of the 36 AGM

through electronic voting system of CDSL. The Notice of AGM was sent
thelectronically on 6 September, 2021. The remote e-voting shall commence

thon Saturday, 25 September, 2021 at 9:00 a.m. and shall end on Tuesday,
th28 September, 2021 at 5:00 p.m. The remote e-voting module shall be

thdisabled for voting after 5:00 p.m. on 28 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

ndof Notice and holding shares as on cut-off date i.e. 22 September, 2021,may
follow the same instructions for e-voting asmentioned in the notice of AGM.
AnyMemberwhohas exercisedhis right of vote through remotee-votingwill

thbe entitled to attend 36 AGM but will not be entitled to vote again in the
meeting.

thIn accordance with the relevant circulars, the Notice of the 36 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
IndiaLimitedatwww.bseindia.comandwww.nseindia.comrespectively.
Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode
foranytechnical issuesrelatedtologinthroughDepository i.e.CDSLand
NSDL

Logintype Helpdeskdetails
Individual Shareholders Members facing any technical issue in login can
holding securities in contact CDSL helpdesk by sending a request at
Demat mode with CDSL helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at

022-23058738 and 22-23058542-43.

Individual Shareholders Members facing any technical issue in login can
holding securities in contact NSDL helpdesk by sending a request at
Demat mode with NSDL 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-votingprocess by those shareholders
towhomtheNoticeof theAGMcouldnotbedispatched,may temporarilyget
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 registrationprocess asguided 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 tomt.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
holdingswith theDepository through theconcernedDepositoryParticipants
and in respect of physical holdings with the Company’s Registrar and Share
TransferAgent, Link Intime IndiaPrivateLimited.
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"), aswell as during theAGM ("e-voting") and participation in theAGM
throughVC/OAVM,hasbeenprovided in theNotes to theNoticeof theAGM.
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
castingvotes throughe-voting.
RegistrationofBankDetails forphysical 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
registrationprocessasguided therein.Themembersare requestedtoprovide
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
OTPwill be receivedby theshareholderwhichneeds tobeentered in the
linkforverification.
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

rdBooks of the Company shall remain closed from Thursday, 23 September,
th2021 to Wednesday, 29 September, 2021 (both days inclusive) for the

purposeofAGMof theCompany.

Registered Office: Unit No. 203-208, Tribhuwan Complex,
Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi - 110 065. Phone: (011) 49454900

thCorporate Office: 5 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

thDate: 6 September, 2021
Place: Gurugram

ASAHI INDIAGLASSLIMITED
CIN: L26102DL1984PLC019542

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

For Asahi India Glass Ltd.,
Sd/-

Gopal Ganatra
Executive Director

General Counsel Company Secretary
Membership No. F7090

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.

FOR BAJAJ HEALTHCARE LIMITED
Sd/-

Date: 05/09/2021 Aakash Keshari
Place:Thane Company Secretary

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 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).

ADDING VALUE

CIN : U02520TZ1990PLC002987

Coimbatore
26.07.2021
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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
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.
Date: 06.09.2021  Sd/- Executive Engineer

আমরা, পিএনপি হাউপিং পিনান্স পিপমটেড ( এখাটন এর িটর ‘ পিএনপিএইচএিএি’  পহটেটি উপলিপখত), পেপিউপরোইটিশন অ্ান্ড পরিনস্টািশন অি পিনাপন্সয়াি অ্াটেেে অ্ান্ড 
এনটিাে্সটমন্ট অি পেপিউপরটি ইন্টাটরস্ট অ্াক্ট, ২০০২  ( এখাটন এর িটর ‘ উক্ত অ্াক্ট’  পহটেটি উপলিপখত) – এর চ্ািোর–III  – এর ১৩( ২)  ধারাধীটন দাপি পিজ্ঞপতি িাপর িটরপিিাম। 
ওই দাপি পিজ্ঞপতি আমাটদর অনুটমাপদত আপধিাপরটির মাধ্টম পনম্নপিপখত েিি ঋণগ্রহীতাগণ/  েহ–ঋণগ্রহীতাগণ/  িাপমনদারগণ– এর প্রপত িাপর িরা হটয়পিি িারণ পিপতি/ েুদ 
প্রদান না িরার িন্ ভারতীয় পরিাভ্স ি্াঙ্ক/  ন্াশনাি হাউপিং ি্াঙ্ক–এর পনটদ্সপশিা মমাতাটিি আিনাটদর অ্ািাউন্টগুপি অনুৎিাদি িপরেম্পদ ( এনপিএ)  পহটেটি মরেপণিদ্ধ 
হটয়টি। ঋটণর আেি ও েুদ ইত্াপদর পিপতি প্রদান না িরার িারটণ আিনাটদর মখিাপি হওয়ার পিষয়গুপি ওই দাপি পিজ্ঞপতিগুপিটত উটলিখ িরা হটয়পিি।
িাশািাপশ, আমাটদর এমত পিশ্াে িরার যটেষ্ট িারণ রটয়টি ময, আিনারা ওই দাপি পিজ্ঞপতিগুপির িপরটষিা গ্রহণ িরা এপিটয় যাটছেন এিং এই িারটণ এই দাপি পিজ্ঞপতিটি 
েংিাদিটরে প্রিাশ িরা হি যা উক্ত অ্াটক্টর ১৩( ২)  ধারা মমাতাটিিও প্রটয়ািনীয়। এতদ্দারা নীটচ মিখা আিনাটদর েিিটি এই দাপি পিজ্ঞপতি প্রিাটশর তাপরখ মেটি ৬০ পদটনর 
মটধ্ নীটচ আিনাটদর নাটমর িাটশ উপলিপখত িটিয়া অে্সাঙ্ক আি িয্সন্ত িটিয়া েদু ও চাি্স েটমত অন্ান্ অে্সাঙ্ক ( যার মটধ্ িিটি িটিয়া িটুরািুপর আদায় মদওয়ার তাপরখ িয্সন্ত 
প্রটদয় যািতীয় অে্সাঙ্ক)  পিএনপিএইচএিএি– মি িপরটশাধ িরার িন্ আহ্ান িানাটনা হটছে, মযমনো িরটত আিনারা ি্ে্স হটি পনম্নপিপখত ঋণগ্রহীতাটদর/  িাপমনদারটদর 
িাপমনযকু্ত িপরেম্পদগুপির দখি মনওয়া েহ এি িা এিাপধি িাপমনযকু্ত িপরেম্পটদর পিরুটদ্ধ উক্ত অ্াটক্টর ১৩( ৪)  মমাতাটিি প্রটযাি্ েমদুায় িা ময মিানও দরিাপর আইপন 
িদটষেি পিএনপিএইচএিএি মনটি। পেপিউপরোইটিশন অ্ান্ড পরিনস্টািশন অি পিনাপন্সয়াি অ্াটেেে অ্ান্ড এনটিাে্সটমন্ট অি পেপিউপরটি ইন্টাটরস্ট অ্াক্ট, ২০০২– এর ১৩ নং 
ধারার ( ৮)  নং উিধারার েংস্ানগুপির প্রপতও আিনাটদর দৃপষ্ট আিষ্সণ িরা হটছে মযখাটন দরিরে আমন্ত্রণ, িনোধারটণর িাি মেটি দরপ্রতিাি আমন্ত্রণ িা ি্পক্তগত চুপক্তর মাধ্টম 
আিনাটদর স্বত্াধীন িাপমনযকু্ত িপরেম্পদগুপি প্রিাশ্ পনিাটম পিপরি িরা েংরিান্ত পিরিয় পিজ্ঞপতি প্রিাটশর আটগ আিনাটদর তরটি িটিয়া রাখা যািতীয় অে্সাঙ্ক এিং তৎেহ পিএনপি 
এইচএিএি–এর তরটি িরা িা িরা হটত িাটর এমন যািতীয় খরচািাপত, মােিু ও চাি্স ইত্াপদ েটমত িটুরািুপর আদায় পদটত/ িপরটশাধ িরটত িাটরন। এর িাশািাপশ উক্ত 
অ্াটক্টর ১৩( ১৩)  ধারা মমাতাটিি নীটচ মিখা িাপমনযকু্ত িপরেম্পদগুপি পিপরি, পিি িা অন্ মিানও উিাটয় হতিান্তর িরা মেটি আিনাটদর পিরত োিটত িিা হটছে।

ক্রম সলান অ্াকাউন্ট নম্বর ঋণগ্রহীতা/  েহ–ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা দাবব ববজ্ঞবতির তাবরখ দাবব ববজ্ঞবতির তাবরপ্খ বপ্কয়া অর্াঙ্ক
১ ০০১৯৬৬৬০০০৬৩৮৬ ববপ্লব মুখাব্্ এবং বিয়াবল মুখাব্্, ফ্্াে নং এি–৩০/ ২ ( গ্রাউন্ড মফ্ার) , 

িরুণাময়ী হাউপিং এটস্টে, েল্ট মিি পেটি, মেক্টর–II ,  িিিাতা–৭০০০৯১ 
( িঃিঃ) , িিিাতা, িপচিমিঙ্গ–৭০০০৯১, ভারত।

২২. ০৭. ২০২১ ₹ ২৪,৭৭,৬১৩/ –
( চপবিশ িষে োতাত্তর হািার িটশা মতটরা 

োিা মারে) , ২২. ০৭. ২০২১ অনুযায়ী।
্াবমনদার( গণ) –এর নাম ও ঠিকানা:  উিিব্ধ নয়। বন্ধক রাখা েম্পবতি( গুবল) র বববরণ: ফ্্াে নং পি৪মি০৪১১, মিাে্স মফ্ার, িশপমনা ব্রুিউডে, িম্াোন্দা গ্রাম, পিদারাহপলি, 
িণ্সােি–৫৬২১২৯, পিদারাহলিী, িয়ানগর, িণ্সােি–৫৬২১২৯।
তাবরখ:  ০৪. ০৯. ২০২১;  স্ান:  কলকাতা  সাাঃ– ( অনুপ্মাবদত আবিকাবরক) ,  বিএনবব হাউব্ং বিনান্স বলবমপ্েড    –এর িপ্ষে  

সরব্স্াড্ অবিে: নাইনর স্ার, অন্তরীষে ভবন, ২২, সক ব্ মাগ,্ নয়া বদবলি– ১১০০০১
ব্াঞ্চ অবিে: বিফ্ র স্ার, কাঙ্কাবরয়া ম্ানেন োউর ব্লক, সরেবমপ্েে নং ৭, বকড ব্রিে,

কলকাতা–৭০০০১৬, িবচিমবঙ্গ
 হাল তাবরখ ির্ন্ত েংপ্�ািনী েপ্মত বেবকউবরটি ইন্টাপ্রস্ ( এনপ্িাে্প্মন্ট)  রুলে, ২০০২– এর রুল ৩( ১)  েহ িঠনীয় বেবকউবরোইপ্্�ন অ্ান্ড 
বরকন্রিাক�ন অি বিনাবন্সয়াল অ্াপ্েেে অ্ান্ড এনপ্িাে্প্মন্ট অি বেবকউবরটি ইন্টাপ্রস্ অ্াক্ট, ২০০২– এর চ্ািোর– III – এর ১৩( ২)  িারািীপ্ন সনাটিে

 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 

 Annexure-A
Abridged Notice Inviting Tender

NIT No. 32 to NIT No.
35 of 2021-22

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.

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

 ববজ্ঞবতি
ববপ্�ষ  ববজ্ঞবতি

●  আমার মটকেি শ্রী নয়ন ি্ানার্জ্জী 
( মমািাইি নং ৯৮৩৬৩৩৮৮৮০) , 
পিতা–  স্বগ্জীয় িয়ন্ত ি্ানার্জ্জী, 
োং–  ১৫ নং নীিগঞ্জ মরাড, 
মপিনা অ্ািাে্সটমন্ট, ফ্্াে নং–  
৭, োড্স মফ্ার, মিাঃ– মোদিুর, 
োনা–  খিদহ, মিিা–  উত্তর ২৪ 
িরগনা, িিিাতা– ৭০০ ১১০। 
এতদ্দারা েি্সোধারণটি জ্ঞাত িরা 
যাইটতটি ময, আমার মটকেি তাঁহার 
পনিস্ব মাপিিানাধীন েম্পপত্ত তো 
মদািানঘটরর অপরপিনাি দপিি, 
যাহা পিগত ইংরাপি ১১/ ০৪/ ২০১২ 
তাপরটখ মমািাম ি্ারািিুর এ পড 
এে আর অপিটে মরপিস্টীিৃত ১ 
নং িপহর ১০ নং পে পড ভপিউটমর 
১২১৮ নং হইটত ১২৩৪ নং িাতায় 
নিিিৃত ৩৭০২ নং দপিিমূটি 
শ্রী শ্ামািদ মুখার্জ্জী, পিতা–  শ্রী 
শাপন্তকুমার মুখার্জ্জীর পনিে হইটত 
খপরদ িপরয়াটিন। উক্ত অপরপিনাি 
দপিিখাপন মিাোয় হাপরটয় যায়। 
যাহার িপরটপ্রপষেটত আমার মটকেি 
পিগত ইংরাপি ০৭/ ০৩/ ২০২০ 
তাপরটখ খিদহ োনায় এিটি পি পড 
ই িটরন, যাহার নম্বর ৫২৮/ ২০২০ 
হইটতটি।
যপদ মিানও েহৃদয় ি্পক্ত উক্ত 
দপিটির েন্ান িান তটি অরে 
পিজ্ঞপতি প্রিাটশর ১৫ পদটনর মটধ্ 
আমার উিটরাক্ত ঠিিানায় েশরীটর 
উিপস্ত হইয়া অেিা মিান মাধ্টম 
িানাইটিন।

( শ্রী িৃথ্ী� সেনগুতি) 
অ্াডপ্ভাপ্কে, কবলকাতা হাইপ্কাে্

সরব্াঃ নং ENRL NO: 
991/2013

 ৮ নং ওল্ড সিাস্ অবিে ব্রিে, 
গ্রাউন্ড স্ার, রুম নং –  ১, 

কলকাতা– ৭০০ ০০১

 এক্াইড ইন্ডাব্রি্ বলবমপ্েড
CIN: L31402WB1947PLC014919

মরপিস্টাড্স অপিে:  এক্াইড হাউে, ৫৯ ই, মচৌরঙ্গী মরাড, িিিাতা–৭০০ ০২০
মিান:   ( ০৩৩)  ২৩০২ ৩৪০০/ ২২৮৩ ২১১৮/ ২১৫০, ি্াক্:  ( ০৩৩)  ২২৮৩ ২৬৩৭

ই–মমি:  exideindustrieslimited@exide.co.in
ওটয়িোইে:  www.exideindustries .com

সকাম্পাবনর ববপ্�ষ োিারণ েভা ও ই–সভাটিং–এর ববজ্ঞবতি
এতদ্ারা িানাটনা যাটছে ময,  এক্াইড ইন্ডাপস্টি পিপমটেটডর ববপ্�ষ োিারণ েভা 
( ‘ ইপিএম/ েভা’ )  পভপডও িনিাটরপন্সং (‘  পভপে’ )/ অন্ অপডও পভেুয়াি মাধ্টম 
( ‘ ওএপভএম’ )  বুিবার ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ মিিা ৩. ৩০ োয় ( ভারতীয় েময়)  অনুপঠিত 
হটি ইপিএম–এর মনাটিটে উটলিখমটতা পিষটয়। মিাপভড–১৯ অপতমারী োটিটষে 
পমপনপস্ট অি িটি্সাটরে অ্াটিয়াে্স মিানও োধারণ স্াটন েদে্টদর শারীপরি উিপস্পত 
িািাই পভপে/  ওএপভএম মাধ্টম েভার অনুমপত পদটয়টি।
িটি্সাটরে পিষয়ি মন্ত্রি (‘এমপেএ’)–এর ৮ এপপ্রি ২০২০, ১৩ এপপ্রি ২০২০, ৫ 
মম ২০২০,২৮ মেটটেম্বর ২০২০, ৩১ পডটেম্বর ২০২০ ও ২৩ িুন ২০২১ তাপরখ 
েংিপিত মিনাটরি োকু্সিার নং ১৪/ ২০২০, ১৭/ ২০২০, ২০/ ২০২০, ৩৩/ ২০২০, 
৩৯/ ২০২০, ১০/ ২০২১ ( িরিত্জীিাটি এিটরে ‘এমপেএ’ োকু্সিার পহটেটি িপণ্সত)  এিং 
পেপিউপরটিি অ্ান্ড এক্টচঞ্জ মিাড্স অি ইপন্ডয়া ( ‘ মেপি’ )  োকু্সিার নং ১২ মম ২০২০ 
তাপরখ েংিপিত SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79  ও ১৫ িানুয়াপর 
২০২১ তাপরখ েংিপিত SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11  অনুযায়ী 
এিং মিাম্পাপনি অ্াক্ট ২০১৩ (েংটশাপধত) –এর প্রটযাি্ রুি এিং মেপি ( পিপস্টং 
অিপিটগশনে অ্ান্ড পডেট্ািার পরটিায়্ারটমন্টে)  মরগুটিশন ২০১৫ অনুযায়ী 
( ‘ মেপি োকু্সিার’ )  মাপিি পভপে/  ওএপভএম মাধ্টম  ইপিএম েভার অনুমপত পদটয়টি।
এমপেএ ও মেপি োকু্সিার অনুযায়ী অ্াক্ট–এর ১০২ ধারা ও প্রটযাি্ রুি মাপিি ময 
েিি েদটে্র ই–মমি ঠিিানা এই মিাম্পাপন/  মরপিস্টার ও ট্ান্সিার এটিন্ট (আর 
 টি এ)   / পডটিাপিেপর িাটি্সপেি্ান্ট–এর িাটি পনিন্ীিৃত রটয়টি, মিিিমারে ই–মমটির 
মাধ্টম মোমিার, ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১–এ তাঁটদর প্রপত ইপিএম–এর মনাটিে 
িাঠাটনা হটয়টি। 
উক্ত প্রমানাপদ এই মিাম্পাপনর ওটয়িোইে www.exideindustries .com    ও 
স্টি এক্টচঞ্জ  www.bseindia.com , www.nseindia.com  এ মদওয়া আটি। 
ইপিএটমর পিজ্ঞপতি ন্াশনাি পেপিউপরটিি পডটিাপিেপর পিপমটেড ( এন এে পড এি)  
এর www.evoting.nsdl.com এও িাওয়া যাটি। পিজ্ঞপতির এই ডকুটমন্ট ও ি্াখা 
পিিৃপত বিদ্্পতন ভাটি মদখা যাটি পিজ্ঞপতি প্রিাশ তাপরখ মেটি এপিএটমর তাপরখ 
িয্সন্ত। এই ডকুটমন্ট মদখটত েদে্রা পি খুন এখাটন:  cosec@exide.co.in ।
েময়ান্তটর েংটশাপধত ইনপস্টটিউে অি মিাম্পাপন মেটরিোপরি অি ইপন্ডয়া দ্ারা 
িাপর মিনাটরি পমটিং ( এে এে–২)  োটিষে মিাম্পাপনি (ম্াটনিটমন্ট অ্ান্ড 
অ্াডপমপনটস্টশন) রুিে ২০১৪ এর রুি ২০ র েটঙ্গ িঠনীয় অ্াটক্টর ১০৮ ধারায় 
ও মেপি পিপষ্টং মরগুটিশনে-এর মরগুটিশন ৪৪ মাপিি এপিএম-এর মনাটিটে পস্র 
পিষটয় মিাম্পাপন েদে্টদর ইপিএটম বিদ্পতন মভাটিংটয়র েুপিধা মদটি ন্াশনাি 
পেপিউপরটিি পডটিাপিেপর পিপমটেড ( এনএেপডএি) –এর মাধ্টম। এনএেপডএি–মি 
বিদ্পতন মভাটিংটয়র েুপিধা পদটত পনটয়াগ িটরটি মিাম্পাপন।
বরপ্মাে ই–সভাটিং ও ইব্এপ্ম ই–সভাটিং এর �ত্াবলী
 ি)  ইপিএটমর মনাটিটে পনধ্সাপরতমটতা মিাম্পাপনর স্বাভাপিি িারিারগুপি পরটমাে ই–

মভাটিং ও এপিএটম ই–মভাটিং উিাটয় মভােদাটনর মাধ্টম মিনটদন িরা হটি।
খ)  এই বরপ্মাে ই–সভাটিং �বনবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ভারতীয় রেমাণ েময় 

সবলা ৯. ০০োর েময় শুরু হপ্ব। বরপ্মাে ই–সভাটিং মঙ্গলবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, 
২০২১ তাবরখ ভারতীয় রেমাণ েময় ববপ্কল ৫. ০০োর েময় স�ষ হপ্ব। িাতিপিি 
িা পডম্াে আিাটর মিানও ি্পক্ত উক্ত কাে–অি তাবরখ িুধিার, ২২ মেটটেম্বর, 
২০২১ অনুযায়ী েদে্ হটি বিদ্্পতন ভাটি মভাটিং–এর িন্ মযাগ্ হটিন। 
এর িটর এন এে পড এি  দ্ারা পরটমাে ই–মভাটিং যন্ত্র তিব্ধ িরা হটি। এিিার 
মিানও পেদ্ধাটন্তর ওির মিানও েদে্ মভাোপধিার পদটি িরিত্জীটত তাঁটি তা 
িদিাটনার েুটযাগ আর মদওয়া হটি না।

গ)  ইপিএটম মযাগদানিারী ময েিি েদে্ পরটমাে ই–মভাটিংটয়র মাধ্টম পনটির 
মভাোপধিার প্রটয়াগ িটরনপন, ইপিএম চিািািীন তাঁটদর ই–মভাটিং পেটস্টটমর 
মাধ্টম পনটিটদর মভাোপধিার প্রটয়াটগর েুটযাগ মদওয়া হটি। পনধ্সাপরত িাে–
অি তাপরখ–এর পনপরটখ মিাম্পাপনর ইকু্ইটি মশয়ার মূিধটনর অনুিাটত 
েদে্টদর মশয়ার োটিটষে ই–মভাটিংটয়র েুটযাগ মদওয়া হটি। ময েিি েদে্ 
পরটমাে ই–মভাটিংটয়র মাধ্টম পনটির মভাোপধিার প্রটয়াগ িটর মিিটিন, 
 তাঁরা ইপিএটম মযাগ পদটত িারটিও ইপিএম চিািািীন তাঁটদরটি িুনরায় 
মভাোপধিার প্রটয়াটগর েুটযাগ মদওয়া হটি না।

ঘ)  মিানও ি্পক্ত উক্ত িাে–অি তাপরখ িুধিার, ২২ মেটটেম্বর, ২০২১ অনুযায়ী  
ইপিএটমর মনাটিে িাঠাটনার ির মিাম্পাপনর েদে্ হটি এিং মশয়ার ধটর 
রাখটি evoting@nsdl.co.in  এ অনুটরাধজ্ঞািি ই–মমি িাঠিটয় পনটির িগ 
ইন আইপড ও িােওয়াড্স েংগ্রহ িরটত িারটিন। অিশ্, মিানও ি্পক্ত পরটমাে 
ই–মভাটিংটয়র িন্ ইপতমটধ্ই এন এে পড এি–এর িাটি পনিন্ীিৃত োিটি 
পনটির মভাে মদওয়ার িন্ পিদ্মান ইউিার আইপড ও িােওয়াড্স ি্িহার িরটত 
িারটিন। মিানও ি্পক্তর ইপিএটমর মনাটিে িাঠাটনার ির পডম্াে আিাটর 
মশয়ার োিটি ইপিএটমর মনাটিটে পনধ্সাপরত ১৩ নং পিষটয় িপণ্সত ই–মভাটিংটয়র  
ও পডম্াে আিাটর মশয়ার োিটি িগ ইন মমেড অনুেরণ িরুন।

পরটমাে ই–মভাটিং/  ই–মভাটিং এ মিানও প্রটনের ি্াখ্ার প্রটয়ািন হটি আিনারা www.
evoting.nsdl.comএ–মত মদওয়া ‘Frequently Asked Questions (FAQs) for 
Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders ’  ডাউনটিাডে 
 অংশটি মদখটত িাটরন অেিা ১৮০০২২৫৫৩৩ নম্বটর মিান িরটত িাটরন অেিা 
evoting@nsdl.co.in –মত অনুটরাধ িাঠাটত িাটরন অেিা এই ি্পক্তর েটঙ্গ এখাটন 
মযাগাটযাগ িরটত িাটরন:  পমঃ অপমত পিশাি, েহ ভাইে মপ্রপেটডন্ট/  পমে িলিিী মাটরে, 
ম্াটনিার, এন এে পড এি, মট্ড ওয়ার্্স, ‘ এ’  উইং, িমিা পমিে িম্পাউন্ড, মিায়ার 
িটরি, মুম্বই–৪০০ ০১৩।  মিান– ১৮০০ ১০২০ ৯৯০/ ১৮০০ ২২ ৪৪৩০, ই–মমি 
আইপড evoting@nsdl.co.in –মতও পিটখ িানাটত িাটরন। 
ময েিি েদে্ এই মিাম্পাপনটত পনটির ই–মমি আইপড মরপিস্টার িরানপন, তঁারা 
মিাম্পাপনর মরপিস্টার ও মশয়ার ট্ান্সিার এটিন্ট– পেপি ম্াটনিটমন্ট োপভ্সটেে প্রাঃ 
পিঃ মত rta@cbmsl.com –এ িা  পনটিটদর পডটিাপিেপর িাটি্সপেি্াটন্টর িাটি 
পনটির ই–মমি আইপড আিটডে িপরটয় পনটত িাটরন। পিপিি্াি িটম্স মশয়ার 
ধটর রাখা েিি েদে্ পনটির নাম, মিাপিও নম্বর, েম্পূণ্স ঠিিানা,  মমািাইি নং, ই 
মমি, মশয়ার োটি্সপিটিটের স্্ান িরাটনা িপি ( োমটন ও মিিটন)  ি্ান িাটড্সর স্ব–
প্রত্পয়ত স্্ান িরাটনা িপি এিং েদটে্র ঠিিানার েমে্সটন প্রমাণ পহটেটি আধার 
িাড্স, ড্াইপভং িাইটেন্স, িােটিাে্স ইত্াপদর মটধ্ ময মিানও নপের স্ব–প্রত্পয়ত স্্ান 
িরাটনা িপি েটমত স্বাষেপরত অনুটরাধিটরের স্্ান িরাটনা িপি ই–মমটির মাধ্টম 
িাঠিটয় পনটিটদর ই–মমি আইপড মরপিস্টার িপরটয় পনটত িাটরন, যাটত মিাম্পাপনর 
মযাগাটযাগ, পরটমাে ই–মভাটিংটয়র ইউিার আইপড ও িােওয়াড্স ও ইপিএটম 
পভপে/  ওএপভএম মাধ্টম মযাগ মদওয়ার শত্সািিী িান।
 এক্াইড ইন্ডাব্রি্ বলবমপ্েড–এর িটষে 
 স্বা/  
 ব্প্তন্দ্র কুমার
 মিাম্পাপন মেটরিোপর  ও মপ্রপেটডন্ট– পিগ্াি 
তাপরখ:  ০৬ মেটটেম্বর, ২০২১ ও িটি্সাটরে অ্াটিয়াে্স,
স্ান:  িিিাতা এ পে এে নং ১১১৫৯

 োো ক্াবিোল হাউব্ং বিনান্স বলবমপ্েড
সরব্স্াড্ অবিে:  দ্াদ� তল, োওয়ার ‘ এ’ , সিবননেুলা বব্প্নে িাক,্ গণিত রাও কদম
মাগ্, সলায়ার িপ্রল, মুম্বই–৪০০ ০১৩। CIN No.: U67190MH2008PLC187552  

 ব্বহাবরক দখল ববজ্ঞবতি ( স্াবর েম্পবতির ্ন্) 
[ বেবকউবরটি ইন্টাপ্রস্ এনপ্িাে্প্মন্ট রুলে, ২০০২–এর রুল ৮( ১) –েহ িঠনীয় িবরব�ষ্ট–IV  অনুরায়ী] 

মযটহতু, পনম্নস্বাষেরিারী োো ি্াপিোি হাউপিং পিনান্স পিপমটেড–এর অনুটমাপদত অপিোর পহটেটি পেপিউপরটি 
ইন্টাটরস্ট ( এনটিাে্সটমন্ট)  রুিে, ২০০২–এর রুি ৮ ও ৯ েহ িঠনীয় পেপিউপরোইটিশন অ্ান্ড পরিনস্টািশন 
অি পিনাপন্সয়াি অ্াটেেে অ্ান্ড এনটিাে্সটমন্ট অি পেপিউপরটি ইন্টাটরস্ট অ্াক্ট, ২০০২–এর ১৩(২)  ধারাধীটন 
অপি্সত ষেমতািটি পনটম্নাক্ত ঋণগ্রহীতাগটণর প্রপত ২০ মম, ২০২১ তাপরখ েংিপিত এিটি দাপি পিজ্ঞপতি ইেু্ 
িটরন যার মাধ্টম ওই মনাটিটে উটলিখ িরা অে্সাঙ্ক ওই মনাটিটের তাপরখ মেটি ৬০ পদটনর মটধ্ আদায় মদওয়ার 
িন্ তাঁটদর প্রপত আহ্ান িানাটনা হটয়পিি।
উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ েংপলিষ্ট িপরমাণ অে্সাঙ্ক আদায় পদটত ি্ে্স হওয়ায় এতদ্দারা পিটশষত ওই ঋণগ্রহীতা এিং 
িনোধারটণর জ্ঞাতাটে্স এই পিজ্ঞপতি িাপর িরা হটছে ময, উক্ত রুিেমূটহর রুি ৯ েহ িঠনীয় উক্ত অ্াটক্টর 
১৩( ৪)  ধারাধীটন অপি্সত ষেমতািটি নীটচ িপণ্সত েম্পপত্তর দখি মনন।
পিটশষত ওই ঋণগ্রহীতা এিং িনোধারণটি এতদ্দারা উক্ত েম্পপত্ত পনটয় মিনটদন না িরার িন্ েতি্স িরা 
হটছে এিং উক্ত েম্পপত্ত পনটয় ময–মিানও মিনটদন নীটচ উটলিখ িরা অে্সাঙ্ক েহ েুদ, মিনাি েুদ, চাি্স, মাশুি 
ইত্াপদ েটমত োো ি্াপিোি হাউপিং পিনান্স পিপমটেড–এর চাি্স োটিষে হটি।

সলান অ্াকাউন্ট নং দাবব ববজ্ঞবতি অনুরায়ী বপ্কয়া অর্াঙ্ক ও তাবরখ দখপ্লর তাবরখ

 ৫০৪২৫১৫ ₹  ১,৭৫,৩০,০৬৭. ৪৯/ –  ( এি মিাটি িঁচাত্তর িষে 
পতপরশ হািার োতষট্টি োিা ঊনিঞ্াশ িয়ো মারে) 

৩০ আগস্ট ২০২১

দায়ী ব্বতি( গণ) / উতিরাবিকারী( গণ) / আইনত রেবতবনবি( গণ) – এর নাম
( ১)  োটিত মপ্রাটমাোরে পিপমটেড, শশীিান্ত মখতান ( পডটরক্টর)–এর মাধ্টম ৪৬, পিপিনপিহারী গাঙ্গুপি পস্টে, 
িিিাতা– ৭০০ ০১২, ( ২)  শশীিান্ত মখতান, ১এ, মিাে্স মরপেটডপন্স, ৩৮, এে এন রায় মরাড, িিিাতা– ৭০০ ০৩৮, 
( ৩)  োটিত বখতান, ১এ, মিাে্স মরপেটডপন্স, ৩৮, এে এন রায় মরাড, িিিাতা– ৭০০ ০৩৮, ( ৪)  এে পি এম মরন্ট 
িাটিিশন প্রাঃ পিঃ, মদন ঝা–র ( পডটরক্টর)  মাধ্টম, ১এ, আর পি ির মরাড, িিিাতা–৭০০ ০০৪ আরও ৪৬, 
পিপিনপিহারী গাঙ্গুপি পস্টে, িিিাতা– ৭০০ ০১২, ( ৫)  মনেহা বখতান, পিতা– শশীিান্ত মখতান, ১এ, মিাে্স মরপেটডপন্স, 
৩৮, এে এন রায় মরাড, িিিাতা– ৭০০ ০৩৮, ( ৬)  েহষ্স বখতান, পিতা– শশীিান্ত মখতান, ১এ, মিাে্স মরপেটডপন্স, 
৩৮, এে এন রায় মরাড, িিিাতা– ৭০০ ০৩৮, ( ৭)  পিরণ বখতান, স্বামী– শশীিান্ত মখতান, ১এ, মিাে্স মরপেটডপন্স, 
৩৮, এে এন রায় মরাড, িিিাতা– ৭০০ ০৩৮।

্াবমনরুতি েম্পদেমূহ/ স্াবর েম্পবতিেমূপ্হর বববরণ
েম্পবতি ১
১৩তম তটি িােটযাগ্ ফ্্াে নং পি ১২– এর েিি অিপরহায্স অংশ ‘ িীিন পনটিতন’  ভিটন ‘ োইি পি’  িপরমাি 
১৪৩১. ০৮ িগ্সিুে ( পিল্টআি)  িমটিপশ যা পনপম্সত প্রায় ২ পিঘা ৪ িোি ৩৭ িগ্সিুে িপমর ওির, ওই স্াটন পতনটি 
মশািার ঘর, এিটি িেিার ও খািার ঘর, এিটি রান্াঘর, দ্টি েয়টিে এিং দ্টি ি্ািিপন রটয়টি েহ এিটি পভন্ 
ভৃটত্র ঘর এিং এিটি ডপলিউ পে যা অিপস্ত মপ্রপমটেে নং ৫ ব্রহ্মিান্ি উিাধ্ায় েরপণ, লিি এম– ৪৯২, োনা–  পনউ 
আপিিুর, িিিাতা– ৭০০ ০৫৩, মিিা–  দপষেণ ২৪ িরগনা।
েম্পবতি ২
১৩তম তটি িােটযাগ্ ফ্্াে নং পি ১৩– এর েিি অিপরহায্স অংশ ‘ িীিন পনটিতন’  ভিটন ‘ োইি পি’  িপরমাি 
১৪৩১. ০৮ িগ্সিুে ( পিল্টআি)  িমটিপশ যা পনপম্সত প্রায় ২ পিঘা ৪ িোি ৩৭ িগ্সিুে িপমর ওির ওই স্াটন পতনটি 
মশািার ঘর, এিটি িেিার ও খািার ঘর, এিটি রান্াঘর, দ্টি েয়টিে এিং দ্টি ি্ািিপন রটয়টি েহ এিটি পভন্ 
ভৃটত্র ঘর এিং এিটি ডপলিউ পে যা অিপস্ত মপ্রপমটেে নং ৫ ব্রহ্মিান্ি উিাধ্ায় েরপণ, লিি এম– ৪৯২, োনা–  পনউ 
আপিিুর, িিিাতা– ৭০০ ০৫৩, মিিা–  দপষেণ ২৪ িরগনা।
 স্বাঃ
  অনুটমাপদত আপধিাপরি
 োো ি্াপিোি পিনাপন্সয়াি োপভ্সটেে পিঃ
তাপরখ:  ৬ মেটটেম্বর, ২০২১  ১২তম তি,  পি এে েৃিন মেি িাি্স, পড এন ৫২, মেক্টর– ৫, 
স্ান:  িিিাতা      েল্টটিি, িিিাতা– ৭০০ ০৯১, িপচিমিঙ্গ, মমাঃ– ৯০৭৩৩৫৬৫৬০

সমবরপ্না ইন্ডাব্রি্ বলবমপ্েড
(CIN: U51909WB1965PLC026556) 

সরব্স্াড্ অবিে:  ৫, অ্াপ্লক্ান্দ্রা সকাে্, ৬০/ ১, সচৌরবঙ্গ সরাড, কলকাতা– ৭০০ ০২০, 
সিান:  ০৩৩– ২২৯০– ১২১৪, ি্াক্:  ৯১– ৩৩– ২২৮৭– ০৩১৪, 

ই– সমল:  balaji@merionoindia.com,  ওপ্য়বোইে:  www.merinoindia.com 

৫৬তম বাবষ্ক োিারণ েভা, ই– সভাটিং এবং বই বন্ধ েম্পবক্ত ববজ্ঞবতি
পিজ্ঞপতি প্রদান িরা হটছে ময মিাম্পাপনর িাপ্ান্ ( ৫৬তম)  িাপষ্সি োধারণ েভা ( এপিএম িা পদ পমটিং)  
িৃহস্পপতিার, ৩০ মেটটেম্বর ২০২১ েিাি ১১ – ৩০োয় পভপডও িনিাটরপন্সং ( পভপে) /অন্ান্ অপডও 
পভেু্য়াটির মাধ্টম ( ওএপভএম)  মিাম্পাপনর মরপিস্টাড্স অপিে ৫, অ্াটিিিান্দা মিাে্স, ৬০/ ১, মচৌরপঙ্গ মরাড, 
িিিাতা– ৭০০ ০২০– মত অনুপঠিত হটি মযখাটন এপিএম পিজ্ঞপতিটত পিিৃত পিষয়েমূটহর ওির আটিাচনা 
িরা হটি।
অপতমাপর মিাপভড– ১৯ এিং োধারটণর যাতায়াটত পনটষধাজ্ঞার িপরটপ্রপষেটত িটি্সাটরে পিষয়ি মন্ত্রি 
তার ৮ এপপ্রি ২০২০, ১৩ এপপ্রি ২০২০, ২১ এপপ্রি, ২০২০, ৫ মম ২০২০ এিং ১৫ িুন ২০২০, ২৮ 
মেটটেম্বর, ২০২০, ৩১ পডটেম্বর ২০২০ এিং ১৩ িানুয়াপর ২০২১ ( োকু্সিারে)  তাপরটখর োকু্সিার অনুযায়ী 
পভপে/ ওএপভএম মাধ্টম, েদে্টদর শারীপরি উিপস্পত ি্পতটরটি এপিএম পভপে/ ওএপভএটমর মাধ্টম 
অনুপঠিত িরার অনুটমাদন পদটয়টিন। পদ মিাম্পাপনি অ্াক্ট ২০১৩ ( পদ অ্াক্ট)  এিং োকু্সিারে অনুযায়ী 
মিাম্পাপনর ৫৬তম এপিএম পভপে/ ওএপভএটমর মাধ্টম অনুপঠিত হটি এিং েদে্গণ পভপে/ ওএপভএটমর 
মাধ্টম আেন্ এপিএটম অংশগ্রহণ িরটত িারটিন।
মিাম্পাপন তার েদে্টদর পভপে/ ওএপভএটমর মাধ্টম ৫৬তম এপিএটম অংশগ্রহটণর েুপিধা প্রদান িটরটিন, 
যা মেন্টাি পডটিাপিেপর োপভ্সটেে ( ইপন্ডয়া)  পিপমটেড ( পেপডএেএি)  দ্ারা িপরচাপিত।
উিটরাক্ত োকু্সিারেমূহ এিং পদ মিাম্পাপনি অ্াক্ট ২০১৩ মেিশন ১০১, ১৩৬ েটঙ্গ িঠিতি্ মিাম্পাপনি 
( ম্াটনিটমন্ট অ্ান্ড অ্াডপমপনটস্টশন)  রুিে ২০১৪ ( পদ অ্াক্ট অ্ান্ড রুিে)  রুি ১৮ অনুযায়ী এপিএটম 
আটিাচনার পিষয়িস্তু–েহ পিজ্ঞপতি ও ি্াখ্া, যা মিাম্পাপনি অ্াক্ট ২০১৩ মেিশন ১০২( ১)  অনুযায়ী, এিং 
আপে্সি িষ্স েমাতি ৩১ মাচ্স ২০২১ েমটয় মিাম্পাপনর িাপষ্সি প্রপতটিদন মেন্টাি পডটিাপিেপর োপভ্সটেে 
( ইপন্ডয়া)  পিপমটেড ( পেপডএেএি)  বিদ্্পতন মাধ্টম মে েিি েদে্টি মপ্ররণ িটরটিন যাঁটদর  ই–মমি 
আইপড পডটিাপিেপরর িাটি নপেভুক্ত রটয়টি িা মিাম্পাপনর মরপিস্টার পে পি ম্াটনিটমন্ট োপভ্সটেে ( পি)  
পিপমটেটডর িাটি নপেভুক্ত রটয়টি। পিজ্ঞপতি মপ্ররণ মোমিার, ৬ মেটটেম্বর ২০২১ তাপরটখ েমাতি হটয়টি। 
েদে্গণ মখয়াি িরটিন ময, এপিএম পিজ্ঞপতি–েহ িাপষ্সি প্রপতটিদন মিাম্পাপনর ওটয়িোইে:  http://
www.merionoindia.com  এিং পেপডএেএটির ওটয়িোইে (www.evotingindia.com) – মত িাওয়া 
যাটি।
পিপিি্াি আিাটর মশয়ার ধটর রাখা েদে্গণ যাঁরা মিাম্পাপনর িাটি তাটঁদর ই– মমি আইপড 
নপেভুক্ত/ আিটডে িরানপন এিং তা নপেভুক্ত/ আিটডে িরাটত আগ্রহী তাঁরা মিাম্পাপনটি ই– মমি মাধ্টম 
balaji@merinoindia.com  িা মিাম্পাপনর মরপিস্টার যো পে পি ম্াটনিটমন্ট োপভ্সটেে ( পি)  পিপমটেড 
ই– মমি rta@cbmsl.com  মাধ্টম মযাগাটযাগ পিখটত িাটরন। পডটমটিপরয়ািাইিড আিাটর মশয়ার ধটর 
রাখা েদে্গণ তাটঁদর পডটিাপিেপর িাটি্সপেটিন্টটি তাঁটদর ই– মমি ঠিিানা নপেভুক্ত/ আিটডে িরাটনার 
িন্ পিখটত িাটরন।
পদ অ্াটক্টর মেিশন ১০৮ েটঙ্গ িঠিতি্ মিাম্পাপনি ( ম্াটনিটমন্ট অ্ান্ড অ্াডপমপনটস্টশন)  রুিে ২০১৪, রুি 
২০ এিং োধারণ েভার মেটরিোপরয়াি স্ট্ান্ডাড্স অনুযায়ী মিাম্পাপন, এপিএম পিজ্ঞপতিটত পিিৃত পিষয়েমূটহর 
ওির বিদ্্পতন মাধ্টম মভাে প্রদাটনর ( পরটমাে ই– মভাটিং এিং এপিএটম মভাে)  েুপিধা প্রদান িটরটিন 
এিং বিদ্্পতন মাধ্টম মভাে প্রদাটনর ি্িস্াপদর িন্ মিাম্পাপন পেপডএেএটির িপরটষিা গ্রহণ িটরটিন।
পরটমাে ই– মভাটিং/ ই– মভাটিং েংরিান্ত পিশদ িদ্ধপত এপিএম পিজ্ঞপতিটত প্রদান িরা হটয়টি পদ অ্াক্ট এিং 
রুিে অনুযায়ী পিশটদর পিিরণ পনম্নরূি: 
(১)   বিদ্্পতন মাধ্টম মভাে প্রদাটনর মযাগ্তার পনণ্সায়ি তাপরখ িৃহস্পপতিার, ২৩ মেটটেম্বর ২০২১।
(২) আপে্সি িষ্স েমাতি ৩১ মাচ্স ২০২১ েমটয়র পডপভটডন্ড গ্রহটণর যপদ এপিএটম অনুটমাপদত হয়, মযাগ্তার 

তাপরখ িৃহস্পপতিার, ২৩ মেটটেম্বর ২০২১।
(৩)   পরটমাে ই– মভাটিং মখািা োিটি পতন ( ৩)  পদন, যা আরম্ভ হটি মোমিার, ২৭ মেটটেম্বর ২০২০ েিাি 

৯– ০০োয় এিং েমাতি হটি িুধিার, ২৯ মেটটেম্বর ২০২১ পিটিি ৫োয় যা েিি মশয়ারটহার্ার অে্সাৎ 
পিপিি্াি আিাটর িা পডটমটিপরয়ািাইিড আিাটর ধটর রাখা মশয়ারটহার্ারগটণর মষেটরে প্রটযাি্। 
তদিরিত্জী েমটয় পেপডএেএি পরটমাে ই– মভাটিং মপডউি পনপ্রিয় িটর মদটিন এিং মিানও েদে্ 
এিটি পিষটয়র ওির মভাে প্রদান িটর োিটি িরিত্জী েমটয় তা িপরিত্সন িরটত িারটিন না।

(৪)   এপিএম চিািািীন মভাে প্রদান িরা যাটি এিং ময েিি েদে্ পভপে মাধ্টম এপিএটম উিপস্ত 
রটয়টিন পিন্তু পরটমাে ই– মভাটিং মাধ্টম পিষয়েমূটহর ওির মভাে প্রদান িটরনপন এিং অন্োয় 
মভােপ্রদাটনর অপধিারী তঁারা এপিএটম ই–মভাটিং মাধ্টম মভাে প্রদান িরটত িারটিন।

(৫)   এপিএম িূি্স েমটয় পরটমাে  ই– মভাটিং মাধ্টম ময েিি মশয়ারটহার্ার মভাে প্রদান িটরটিন তাঁরা 
এপিএটম উিপস্ত োিটত িারটিন, পিন্তু িুনরায় মভাে প্রদান িরটত িারটিন না।

(৬)   ময েিি েদটে্র নাম পনণ্সায়ি তাপরটখ েদে্গটণর খাতায় িা িাভিনি মাপিটির খাতায় রটয়টি, 
যা পডটিাপিেপরি দ্ারা িপরচাপিত, মিিিমারে তারাই পরটমাে ই– মভাটিং মাধ্টম িা এপিএটম মভাে 
প্রদান িরটত িারটিন। পিজ্ঞপতি মপ্ররটণর িরিত্জী েমটয় মিানও ি্পক্ত মশয়ার গ্রহণ িটর মিাম্পাপনর 
েদে্িদ গ্রহণ িটর োিটি এিং পনণ্সায়ি তাপরটখ মশয়ার ধটর রাখটি পতপন পরটমাে ই– মভাটিং মাধ্টম 
মভাে প্রদান িরটত িারটিন। মেটষেটরে তাটদর মিাপিও নং/ পডপিআইপড এিং ্াটয়ন্ট আইপড উটলিখ 
িটর অনুটরাধ িানাটত হটি ই– মমি মাধ্টম balaji@merinoindia.com  িা rta@cbmsl.com  
িা helpdesk.evoting@cdslindia.com –এ যার দ্ারা তারা ই– মভাটিংটয়র িন্ িগ ইন আইপড 
ও িােওয়াড্স িাটিন। ময েিি মশয়ারটহার্ার পরটমাে ই– মভাটিংটয়র িন্ পেপডএেএটির িাটি 
ইপতিূটি্সই নপেভুক্ত তাঁরা তাটঁদর মভাে প্রদাটনর িন্ িত্সমান ইউিার আইপড ও িােওয়াড্স ি্িহার 
িরটিন।

মিাম্পাপন পরটমাে ই– মভাটিং িদ্ধপত স্বছেভাটি িপরচািনার িন্ শ্রী মুকুি ত্াগী ( মমম্বারপশি নং F9973) –
 মি পনযুক্ত িটরটিন।
পরটমাে ই– মভাটিং েংরিান্ত পিশদ পনটদ্সশািপির িন্ মশয়ার মহার্ারগণটি িাপষ্সি োধারণ েভার পিজ্ঞপতি 
মেিশন ‘ মনােে’  মদখটত অনুটরাধ িরা হটছে। পরটমাে ই– মভাটিং িদ্ধপত েংরিান্ত মিানও প্রটনের িন্ 
মশয়ারটহার্ারগণটি মদখটত হটি পরিটিাটয়ন্টপি আক্ড মিাটচিনে ( এিএপিউি)  এিং ই– মভাটিং ইউিার 
ম্ানুয়াি যা িাওয়া যাটি www.evotingindia.com –এ ডাউনটিাড পিভাটগ িা মযাগাটযাগ িরটত িাটরন।

েময়মটতা বিদ্্পতন মাধ্টম পডপভটডন্ড গ্রহটণর িন্ েদে্গণটি তাঁটদর েম্পূণ্স ি্াঙ্ক পিিরণী নপেভুক্ত/ আিটডে 
িরটত অনুটরাধ িরা হটছে।
( ি)   যপদ মশয়ার পডটমটিপরয়ািাইিড আিাটর ধরা োটি, তাহটি তাঁরা তা তাঁটদর পডপির িাটি িরটিন প্রটয়ািনীয় 

নপে িমা িটর
( খ)   যপদ ি্িহাপরি আিাটর মশয়ার ধরা োটি তাহটি (i)  স্বাষেপরত অনুটরাধিটরের স্্ান িরা িপি মযখাটন 

েদটে্র নাম, মিাপিও নম্বর, ি্াঙ্ক পিিরণী যো ি্াঙ্ক ও শাখার পিশদ, ি্াঙ্ক অ্ািাউন্ট নম্বর, এমআইপেআর 
মিাড যুক্ত োিটত হটি (ii)  স্বপ্রত্পয়ত ি্ান িাটড্সর িপি (iii)  িাপতি িরা মচটির িৃঠিা িমা িরটত হটি।

েদে্গণটি তাঁটদর িপরিপত্সত নাম, ডািটযাটগর ঠিিানা, ই–মমি আইপড, মমািাইি নম্বর, ি্ান, ম্ানটডে, 
নপমটনশন, িাওয়ার অি অ্ােপন্স, যপদ োটি, িানাটত হটি।
পিনান্স অ্াক্ট ২০২০ অনুযায়ী পডপভটডন্ড মেটি আয় িরটযাগ্ এিং মিাম্পাপন পনধ্সাপরত হাটর টিপডএে পিযুক্ত িরটত 
িাধ্ আয়ির আইন ১৯৬১ অনুযায়ী। মিাম্পাপনটি েঠিি টিপডএে হাটরর প্রটয়াটগর োহাটয্র িন্ পনধ্সাপরত নপে 
আরটিএ– র মিাে্সাটি িৃহস্পপতিার, ২৩ মেটটেম্বর ২০২১ ( ভারতীয় েময় েটন্ ৬. ০০ো)–র মটধ্ িমা িরটিন। 
 আরও পিজ্ঞপতি প্রদান িরা হটছে ময, মিাম্পাপনি অ্াক্ট ২০১৩ ( প্রটযাি্ রুিে অনুযায়ী)  মেিশন ৯১ অনুযায়ী 
েদে্গটণর খাতা এিং মশয়ার হতিান্তর খাতা মিাম্পাপনর ৫৬তম এপিএম িারটণ িৃহস্পপতিার, ২৪ মেটটেম্বর ২০২০ 
মেটি িুধিার, ৩০ মেটটেম্বর ২০২০ ( উভয় পদন–েহ)  িয্সন্ত িন্ োিটি।
 সমবরপ্না ইন্ডাব্রি্ বলবমপ্েপ্ডর িপ্ষে,
 সাাঃ
 বালাব্
নয়াবদবলি সকাম্পাবন সেপ্ক্রোবর
৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ FCS 9919  

বববরণ সেন্টাল বডপ্িাব্েবর োবভ্প্েে 
( ইবন্ডয়া)  বলবমপ্েড

বে বব ম্াপ্ন্প্মন্ট োবভ্প্েে 
( বি) বলবমপ্েড 

সমবরপ্না ইন্ডাব্রি্
বলবমপ্েড

ঠিিানা এ উইং২৬তম তি, ম্ারােন 
পিউচাটরক্, মিৎিাি পমি িম্পাউন্ডে, 
এন এম মযাপশ মাগ্স, মিায়ার ি্াটরি 
(িূি্স), মুম্বই–৪০০ ০১৩

পি– ২২ িটন্ডি মরাড, 
িিিাতা– ৭০০ ০১৯

৫, অ্াটিিিান্দা মিাে্স, 
৬০/ ১, মচৌরপঙ্গ মরাড, 
িিিাতা– ৭০০ ০২০

নাম ও িদ শ্রী রাটিশ দািপভ, পেপনয়র ম্াটনিার শ্রী শুভব্রত পিশ্াে, 
অ্াটোপেটয়ে ভাইে 
মপ্রপেটডন্ট

শ্রী .িািাপি, 
মিাম্পাপন মেটরিোপর

মেপি ০২২– ২৩০৫৮৫৪২/৪৩ ০৩৩– ৪০১১৬৭১৫ ০১১–৪৫৫৫৭০০০ 
০১১–২৫১০৭৬১৭

ই– মমি 
আইপড

helpdesk.evoting@cdslindia.
com

rta@cbmsl.com balaji@merinoindia.com

কম্খাবল/  
ব্বো/ বাবণ্্/  
হারাপ্না/ রোবতি  
ইত্াবদ ববজ্ঞািন

১২টি শব্দ ২৫০ টাকা
অবতবরতি �ব্দ ১৮ োকা

আ্কাপ্লর রেবতপ্বদন

িটিটির িষে মেটি মমটেি আো েট্বেও ভপত্স হটত 
না িারায় মযাগমায়া মদিী িটিটি পিটষোভ মদখাটিন 
উচ্চমাধ্পমি িাশ িারেীরা। এই িারেীটদর িক্তি্, তাটঁদর 
মরপিস্টাড্স নম্বটর মমটেি পগটয়পিি। িিা হটয়পিি, ভপত্সর 

িন্ তারঁা তাপিিাভুক্ত হটয়টিন। পিন্তু, ভপত্স হটত 
পগটয় মদখা যায় মমািাইটি আো এেএমএটে ময পিঙ্ক 
মদওয়া হটয়টি মেখাটন অনিাইটন োিা িমা িরা 

যাটছে না। মদখাটছে ‘ পেে নে অ্াটভটিিি।’  এি িারেীর 
িক্তি্, তারঁ এই িটিটি পদ্তীয় মমধা তাপিিায় নাম 
উটঠপিি। মমটেি িাঠিটয় ৩ মেটি ৪ মেটটেম্বর পিটিি 
৪মে িয্সন্ত েময় মদওয়া হয়। পিন্তু োিা িমা মদওয়ার 
িন্ মিাে্সািই মখাটিপন।  পিটষোটভর মিটর উটত্তিনা 
িিাটি ভিানীিুর োনার িপুিশিম্জীরা ঘেনাস্টি আটে। 

কপ্লপ্্ ববপ্ষোভ

দবষেণ িূব্ মি্ সরলওপ্য়
েংপ্�ািনী নং ১

( ১)  ই–সেন্ডার নং:  DRM-ENGG-BSP-T-73-21-22                        তাবরখ:  ১৯. ০৮. ২০২১

‘ এেএেই/ মখাংোরা–এর অপধটষেরোধীটন টিএেআর ( পি)  ( ৫. ১৭ পিপম ম্ানুয়াি উিাটয় এিং ৩. ৭১ 
পিপম পিপিউআরএে দ্ারা)  েম্পাদন এিং রাপনং িাইটন িাঁটশর মিিা ( মিপিএে)  রূিান্তর েম্পপি্সত 
অন্ান্ পি ওটয় িাি’ , যা িটন্র পনধ্সাপরত তাপরখ পিি ১৪. ০৯. ২০২১, মেটি পনটম্নাক্তরূটি িুনরায় 
পনধ্সারণ িরা হি: –

( ২)  ই–সেন্ডার নং:  DRM-ENGG-BSP-T-74-21-2 2                        তাবরখ:  ১৯. ০৮. ২০২১

‘ এেএেই/মিন্ডা–এর অপধটষেরোধীটন থ্রু পলিিার িুনন্সিীিরণ ( পি)  ( ৩. ২৯ পিপম ম্ানুয়াি উিাটয় 
এিং ১৯. ৩০৬ পিপম পিপিউআরএে দ্ারা)  েম্পাদন এিং ট্্াি েম্পপি্সত অন্ান্ িাি’ , যা িটন্র 
পনধ্সাপরত তাপরখ পিি ১৪. ০৯. ২০২১, মেটি পনটম্নাক্তরূটি িুনরায় পনধ্সারণ িরা হি: 

অির েিি শত্স ও পনয়মািপি অিপরিপত্সত োিটি।
 ডিডিশনাল রেল ম্াননজাে ( ইডজিডনয়াডেং) 
CPR/10/155    দডষিণ পূর্ব মধ্ রেলওনয়, ডরলাসপেু

ক্রম বববরণ আপ্গ রেকাব�ত এখন রা িড়প্ত হপ্ব
১ মেন্ডার িমা শুরুর তাপরখ ৩১. ০৮. ২০২১, েিাি 

১১. ০০ো
০৭. ০৯. ২০২১

২ মেন্ডার িমার মশষ তাপরখ ১৪. ০৯. ২০২১, েিাি 
১১. ০০ো

েিাি ১১. ০০ো
২১. ০৯. ২০২১
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