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VARROC ENGINEERING LIMITED
CIN: L28920MH1988PLC047335

Regd. Office: Plot No. L - 4, MIDC Industrial Area, Waluj, Aurangabad – 431 136, Maharashtra
Tel No:0240 6653700; Fax No:0240 2564540

Web: www.varroc.com; Email Id: investors@varroc.com
NOTICE FOR 34th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting (“AGM”) of the members of the Company will be held on Thursday,
September 29, 2022 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conference (“VC”)/Other Audio VisualMeans (“OAVM”) without physical presence
of the members at a common venue, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (“Act”) and the Rules made
thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with
all the applicable circulars on the subject matter issued by theMinistry of Corporate Affairs (“MCA”) and the Securities and Exchange Board
of India (“SEBI”), to transact the business as set out in the Notice convening the AGM.Members will be able to attend and participate in the
AGM by VC/OAVM only. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under
Section 103 of the Act.
In compliancewith the aforesaid circulars issued by theMCA and SEBI, the Company has sent AGMNotice and Annual Report for FY 2021-22
only by electronic mode on September 7, 2022, to all the Members whose email addresses are registered with the Depository Participants
or the Company. The AGM Notice and Annual Report for FY 2021-22 can be downloaded from the Company’s website at www.varroc.com,
website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and
also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
REMOTE E-VOTING AND E-VOTING AT THE AGM
Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of
the Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings, each as amended, the Company has engaged the services of NSDL
for providing remote e-voting facility prior to AGM (“Remote e-voting”) and e-voting at the AGM (“e-voting”) to all its members to cast
their vote on all the Resolutions as set out in the AGM Notice.

Cut-off date for e-voting Thursday, September 22, 2022

Commencement of Remote e-voting 9:00 a.m. (IST) on Monday, September 26, 2022

Conclusion of Remote e-voting 5:00 p.m. (IST) onWednesday, September 28, 2022

e-voting at the AGM From commencement of the AGM till conclusion of AGM
Members who will be present at the AGM through VC/OAVM and who have not cast their vote by Remote e-voting, will be eligible to
exercise their right to vote during the AGM. Members who have cast their vote by Remote e-voting prior to the AGM may also attend
and participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Once the vote on a Resolution is cast by the Member, he/
she shall not be allowed to change it subsequently.
The Company has appointed Mrs. Uma Lodha, Practising Company Secretary (Membership No. FCS 5363) to act as the Scrutinizer for
monitoring Remote e-voting process and e-voting at the AGM in fair and transparent manner. The results of e-voting shall be declared
not later than 48 hours from conclusion of the AGM. The results declared along with the Scrutinizer’s Report shall be communicated to
the Stock Exchanges and will be placed on the website of the Company at www.varroc.com and on the website of NSDL www.evoting.
nsdl.com.
LIVE WEBCAST OF THE AGM
Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM facility provided by NSDL by using their Remote e-voting login credentials
and by following the instructions mentioned in the AGM Notice.
Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the AGM Notice and is
holding shares as of the cut-off date i.e., Thursday, September 22, 2022 may obtain the login ID and password by sending a request at
evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for Remote e-voting then he/she can use his/her existing User
ID and Password for casting the vote.
In case of any queries or grievances, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user
manual for members available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or can contact Mr. Anubhav Saxena, Assistant
Manager, National Securities Depository Limited, Trade World – A Wing, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai – 400 013 by
sending email at evoting@nsdl.co.in or call on: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30.
Members are requested to carefully read all the Notes set out in the AGM Notice and in particular, instructions for joining the AGM,
manner of casting vote through Remote e-voting or through e-voting during the AGM.

Place: Aurangabad
Date: September 7, 2022

For Varroc Engineering Limited
By Order of the Board of Directors

Sd/-
Ajay Sharma

Group General Counsel and
Company Secretary

Membership No. - ACS 9127

BAJAJ HEALTHCARE LIMITED

Date: September 8, 2022
Place: Thane

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 29th Annual General Meeting (“AGM”) of the Members of the Company will be held on
Friday, 30th September, 2022 at 1.00 p.m. (IST) through Video Conferencing (“VC”) or other Audio Visual Means (“OAVM”) to
transact the business as set out in the Notice of the AGM of the Company.
Notice of the 29th AGM along with the Annual Report for FY 21-22 has sent to the Members on September 7, 2022 through
electronic mode to the members who have registered their email addresses with the Company/Depository Participant(s)
(”DP”) in accordance with the circular issued by MCA and SEBI Circulars. The Annual Report for FY 21-22 and Notice of the
29thAGM is available on Company’s website at www.bajajhealth.com and also onwebsite of BSE Limited and National Stock
Exchange of India Limited.
For the purpose of determining eligibility of member’s entitlement of Final dividend for the year ended March 31, 2022,
if approved at the ensuing AGM of the Company, shall be payable to those shareholders whose names will appear on the
Register of Members furnished by the RTA/ DP as at the closure of the business hours on Friday, September 23, 2022.
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 Pvt. Ltd, Registrar and Transfer Agent of the Company, on a temporary basis at https://web.linkintime.co.in/EmailReg/
Email_Register.html.
Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and
Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Company is providing the
e-voting facility to all its Members to cast their vote on all the resolutions set forth in the Notice of the AGM and the said
Members may transact such business contained in the said Notice through voting by electronic means by electronic voting
system provided by Central Depository Services Limited (“CDSL”).
All the members are informed that:
1) The e-voting period will commence on Tuesday, 27th September, 2022 at 10.00 a.m. (IST) and will end on Thursday,

29th September, 2022 at 5.00 p.m. (IST). Thereafter, the e-voting module will be disabled.
2) The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting and e-voting at AGM shall be Friday,

23rd September, 2022. Once a vote is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
3) Members can only opt for one mode of voting i. e. either through remote e-voting or e-voting during the AGM.

If Member casts votes by more than onemode, then e-voting done through remote e-voting shall prevail and e-voting
done during the AGM shall be treated as invalid. However, Members who have already cast their votes by remote
e-voting prior to the AGM, may attend the AGM but shall not be entitled to vote.

4) Detailed procedure and instructions for remote e-voting and e-voting at AGM are mentioned in the Notice of AGM.
5) Any person who becomes Members of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the Cut-off

date, can follow the instructions as provided in Notice of AGM for obtaining user ID and password for e-voting.
In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and
e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.
com or contact at 022.230.58738 and 022.230.58542/43.
NOTICE IS FURTHER GIVEN THAT, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Member and
Share Transfer Book of the Company will remain closed from Saturday, 24th September, 2022 to Friday 30th September,
2022 (both days inclusive) on account of 29th Annual General Meeting.

By order of the Board of Directors
For Bajaj Healthcare Limited

Sd/-
Aakash Keshari

Company Secretary

CIN:L99999MH1993PLC072892
Reg Off.: 602-606, Bhoomi Velocity Infotech Park, Plot No.B-39, B-39A, B-39A/1,

Road No.23,Wagle Industrial Estate, Thane (West ) 400 604.
E-mail Id: Investors@bajajhealth.com; Email id: investors@bajajhealth.com Contact No. 022-6617 7400/401

NOTICE

AGARWAL INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED
CIN: L99999MH1995PLC084618

Registered Office: Eastern Court, Unit No. 201-202, Plot No. 12,
V.N. Purav Marg, S.T. Road, Chembur, Mumbai – 400071
Phone Nos: +91-22-25291149/50. Fax: +91-22-25291147.

Website: www.aicltd.in ; E-mail: contact@aicltd.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 28th Annual General Meeting (“AGM”) of the Agarwal Industrial Corporation Limited (“Company”)
for the Financial Year 2021 -2022 to be held through Video Conferencing on Friday , September 30, 2022 at 11.00 A.M. in accordance
with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with MCA General Circular No. 02/2022 dated 5th May, 2022, to transact
the business, as set out in the Notice of AGM. The said Notice along with Annual Report inter-alia containing Board’s Report, Auditors’
Report and Audited Financial Statements (Standalone & Consolidated) have been sent via E-mail (Electronic Mode) as per the MCA
Circular dated 02/2022 dated 5th May, 2022, to all members at their registered addresses/email ids on September 07, 2022 and the
same is also made available on the website of the Company at www.aicltd.com and on the website of Central Depository Services
(India) Limited (CDSL) at www.cdslindia.com. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the
Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of
the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (‘remote e-voting’), provided by CDSL and the
business may be transacted through such voting. The Board has appointed Mr.P.M.Vala, Practicing Company Secretary (FCS- 5193, CP-
4237), as scrutinizer for conducting remote e-voting in a fair and transparent manner.

Day, Date and Time of Commencement of remote e-voting Tuesday, September 27, 2022 (09:00 a.m. IST)
Day, Date and Time of end of remote e-voting Thursday September 29, 2022 (05:00 p.m. IST)
e-voting at the AGM From commencement of the AGM till conclusion of AGM

Cut-off Date (date on which shares held by the Members shall be reck-
oned for the purpose of determining their voting rights)

Friday, September 23, 2022

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the notice and holding
shares as of the cut-off date i.e. September 23, 2022 may obtain the Log in ID and Password and follow the instructions for remote
e-voting mentioned in AGM Notice for remote e-voting or by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.or info@unisec.in
T he remote e-voting shall be disabled and shall not be allowed for remote e-voting after Thursday, September 29, 2022 (05:00 p.m. IST).
Once the vote on a resolution is cast by the member, the member cannot modify it subsequently.

The procedure of remote e-voting is available in the notice of the AGM. If you have any queries or issues regarding attending AGM
& e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 022-
23058738 and 022-23058542/43.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,)
Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower
Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@ cdslindia.com or call toll free no. 022-23058542/43.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain
closed from September 24, 2022 to September 30, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM/ Dividend declaration, if any.
The results of voting declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company, www.aicltd.com
and on the website of CDSL: www.evotingindia.com immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized
by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the stock exchanges where the shares of the Company are listed.

By Order of the Board of Directors
For Agarwal Industrial Corporation Limited

Sd/-
Date: 07/09/2022 Dipali Pitale
Place: Mumbai Company Secretary
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অর্থঅর্থকরীকরী
সুশান্ত কুমার সান্াল

ইউনেন্কো হেরিনেজ তকমকো 
হেনেনে বকোঙকোরিি সব্বনরেষ্ঠ 

উৎসব ‘ দুর্বকোেূজকো’ । এক সমীক্কো 
বিনে, বকোংিকোি ররডি েকোি কনি 
হেনেি সীমকোেকো অরতক্রম কনি 
রবনেনেও েকোরি রেনেনে বহুককোি 
আনর বকোঙকোরিি এই দুনর্বকোৎসব। 
দু’ এক বেি আনরি কিকো সমীক্কোি 
রিরতিনত বিকো যকোে এই মুেূনত্ব 
েৃরিবীি কমনবরে প্কোে ৩৬টি হেনে 
েরিনে েনিনে এি উন্কোেেকোি আঁচ। 
রকন্তু শুধুই রক আনবর? শুধুই রক 
উন্কোেেকোি জে্য অনেক্কো আবকোি 
েনিি বেনিি জে্য? েেনতকো তকোই। 
রকন্তু এই আনবরতকোরিত উৎসব 
অজকোনতেই জকোেরকো কনি রেনেনে এক 
বিসি অি্বনেরতক কম্বককোনডিি 
তকোরিককোে। অি্বেীরতি রবচকোনি 
েরচিনমি রনেে েূজকো বকো উতিনিি 
েীেকোবরি বকো েরক্নেি হেকোঙ্গি, সনবি 
সনঙ্গই েকোল্কো রেনত প্স্তুত আজ 
বকোঙকোরিি দুনর্বকোৎসব।

ঠিক কত েকোককো আবরত্বত েে 
বকোংিকোে এই েূজকোনক হকন্দ্র কনি? 
প্শ্নেকো সেজ রকন্তু উতিিেকো কঠিে। 
অ্যকোনসকোক্যকোম এি কিকো ২০১৩ সকোনিি 
কিকো এক সমীক্কো হিনক জকোেকো যকোনছে, 
হসসমে অঙ্কেকো ২৫ েকোজকোি হককোটি 
েকোককোি আনেেকোনে রেি। বকোৎসরিক 
বৃরধিি েকোি ধিকো েনেরেি প্কোে 
৩৫ েতকোংে। ৬ বেি েি ২০১৯ 
সকোনি ররিটিে ককোউরসিনিি কিকো এক 
সমীক্কো জকোেকোনছে, দুর্বকোেূজকোনক রিনি 
বকোংিকোি এই সৃজেেীি অি্বেীরতি 
অঙ্কেকো এনস েকোঁরিনেনে প্কোে ৩২ 
েকোজকোি ৩৭৭ হককোটি েকোককোে হযেকো 
রকেকো িকোনজ্যি রজরিরেি প্কোে ২.৫৮ 
েতকোংে!  তনব অনেনকি মনত এই 
অি্বনেরতক কম্বককোনডিি অঙ্কেকো 
প্কৃতেনক্ আিও অনেক হবরে।

২০২০ সকোনিি রেনসব হিনক 
জকোেকো যকোনছে, সকোিকো বকোংিকোে দুর্বকোেূজকোি 
সংখ্যকো রেি প্কোে ৩৭ েকোজকোি যকোি 
মনধ্য ২ েকোজকোি ৫০০টিি আনেেকোনে 
রেি কিককোতকোে েুনজকোি সংখ্যকো। রত 
বেনি রেবন্ীকৃত েুনজকোি সংখ্যকো 

রেি ৪০,০৯২। যরে ধনি হেওেকো েে 
এই ৪০,০৯২ দুর্বকোেূজকোে প্নত্যক 
েুনজকো রেেু প্ত্যক্ বকো েনিকোক্িকোনব 
জরিনে িকোনক কম কনি েনিও ৫০ 
জনেি এক মকোনসি রেম বকো ককোনজি 
সংস্কোে, তকোেনি অনঙ্কি রেনসনব এই 
উৎসবনক হকন্দ্র কনি অসংরঠিত 
হক্নরে রনি ওনে প্কোে ৬ হককোটি 
কম্বরেবস এবং এেকোই বনি রেনছে, 
সকোমরেক েনিও অি্বেীরতনত এি 
প্িকোব কতেকো রিীি।

এবেি িকোনজ্যি মুখ্যমন্তী হিকোষেকো 
কনিনেে, প্নত্যক েুনজকোনক হেওেকো 
েনব ৬০ েকোজকোি েকোককোি আরি্বক 
অেুেকোে আি এবকোনিি েুনজকোি 
সংখ্যকোেকো প্কোে ৪৩ েকোজকোি। অি্বকোৎ ৪৩ 
েকোজকোি েুনজকোনক ৬০ েকোজকোি েকোককো 
কনি সিককোরি অেুেকোে হেওেকো েনি 
অি্বেীরতনত একটি রেরে্বষ্ট সমনে 
হজকোরকোে আনস প্কোে ২৫৮ হককোটি 
েকোককোি, তকোি প্িকোব হতকো সকোরব্বকিকোনব 
অি্বেীরতনত েিনবই।

েুনজকোনক হকন্দ্র কনি সবনচনে 
হবরে উন্কোেেকো িক্্য কিকো যকোে খুচনিকো 
ব্যবসকোে। সম্ভকোতে বস্ত্র ব্যবসকোেী হিনক 
ফুেেকোনিি বস্ত্ররবনক্রতকো, সবকোই হচনে 
িকোনকে এই সমনেি রেনক। হেকোেখকোনেকো 

িকোস্কোি েকোনেি বকো ররিি মনধ্যককোি 
খকোবকোনিি হেকোককোে হিনক শুরু কনি 
েেনিি বি বি হিনস্কোিকোঁনত েকো 
হফিকোি জকোেরকো িকোনক েকো সকোিকো িকোত 
ধনি। আেুমকোরেক রেনসনব তকোনেি 
রবরক্রও বরৃধি েকোে হবে কনেক গুে। 
িকোরকোমেকোিকো মুদ্কোস্ীরত, রজএসটিি 
বরৃধি, জ্বিতে জ্বকোিকোরেনত হজিবকোি 
েওেকো সন্বেও হবে রকেু েেনিি 
েকোমজকোেকো হিনস্কোিকোঁ সম্প্ররতককোনি 
বকোিকোেরে তকোনেি মিূ্যতকোরিককো। 
অনেনকি মনত অরতমকোিী ককোটিনে 
হফিকো বকোঙকোরিি এবকোনিি উদ্ীেেকো 
রবনেষিকোনব বকোিকোনব তকোঁনেি রবরক্র, 
তকোই আেকোবকোেী তকোঁিকোও।

অনেকোচকোিক হিনক ে্যকোরসিচকোিক, 
সবকোই হজনর িকোনকে সকোিকো িকোত এই 
ক’ টি রেে, ককোিে তকোঁনেি আেও হবে 
খকোরেকেকো বৃরধি েকোে এই সমনেই। 
কনেকরেে আনরি এক তি্য হিনক 
জকোেকো হরি, েকোেকোনি এখেই হককোেও 
হেকোনেনি জকোেরকো খকোরি হেই, অি্বকোৎ 
হবে রকেু মকোেুষ অনেক্কো কনি 
িকোনকে বেনিি এই সমনে বকোইনি 
ককোেকোনেকোি জে্য। হেকোনেিগুনিকোি 
ব্যবসকো এই সমনে বকোিনব কনেক 
গুে আি সনঙ্গ সেককোরি ব্যবস্কোেেকো, 

হযমে– রকোরি বকো হসখকোেককোি 
হিনস্কোিকোঁগুনিকোি ব্যবসকোও বকোিনব।

মকোরে কনেকেকো রেনে অসংখ্য 
মকোেুনষি উেরস্রত বকোরিনে হতকোনি 
কনে্বকোনিে সংস্কোগুনিকোি স্পন্দেনকও। 
কনেক বেি আনরি এক তি্য 
বিনে, শুধু এই ক’ টি রেনেি জে্য 
কনে্বকোনিে সংস্কোগুনিকো স্পেসিরেে 
বকোবে খিচ কনিরেি প্কোে ৩১৮ 
হককোটি েকোককো! 

তকোেকোিকো রতবেি এই 
েুনজকোনক হকন্দ্র কনি েুনজকো ও তকোি 
আনেেকোনেি কনেক রেনে বকোংিকোে 
রবরক্র েনেনে প্কোে ৭২০ হককোটি েকোককোি 
মে, ফনি ফুনি হফঁনে উনেনে 
আবরকোরি হিনক সিককোনিি িকোজস্ব বকো 
আে। এই সমনে বকোংিকোে সিককোরি 
চকোকুনিিকো হযমে হবকোেকোস বকো অররিম 
রকেু েকোককো েকোে, হতমেই আবকোি 
হেকোেখকোনেকো বহু হবসিককোরি প্রতষ্ঠকোেও 
তকোনেি ক্মতকোমনতকো রকেু েকো রকেু 
বকোিরত ব্যে কনি তকোনেি কমমীনেি 
জে্য। তকোি প্ত্যক্ প্িকোব েনি 
স্কোেীে অি্বেীরতনত এবং রবনেষ কনি 
খুচনিকো ব্যবসকোে। তকোই ে্যকোনডেি হিনক 
শুরু কনি প্রতমকো বকো আনিকোকসজ্কো, 
ঢকোরক বকো স্কোেীে যকোেবকোেে, হিনস্কোিকোঁ 
হিনক করফেে, সনবনতই আবরত্বত 
েে এই অি্বেীরতি সুফি।

দু’ এক বেি অরতমকোরিি জে্য 
রবরক্রবকোট্কো িকোি রেি েকো ইনিকট্ররেক 
েে্যসকোমরিীি হক্নরেও। সমীক্কো বিনে 
হয, এবকোনি হবে িকোি েনত েকোনি 
এই সমস্ েনে্যি ককোেরত, বৃরধি েনত 
েকোনি ২০–২৫ েতকোংে। রবনেষজ্ঞনেি 
ধকোিেকো, ইউনেন্কোি স্বীকৃরত 
আরকোমীরেনে বকোংিকোি অি্বেীরতনত 
এই রবনেষ সমনে আেনব হজকোেকোি, 
ককোিে বকোিনব েকোল্কো রেনে বকোিনব 
রবনেরে মকোেুনষি আেকোনরকোেকো, সমৃধি 
েনব েেনিি হেকোনেি ব্যবসকো এই 
দুর্বকোেূজকোনক হকন্দ্র কনি। শুধু তকোই 
েে হেনেি ববনেরেক মুদ্কোি সম্কোিও 
বকোিনব। িরবষ্যনত েেনতকো রবনেে 
হিনকও আসনত েকোনি স্পেেিরেে, 
ককোিে দুর্বকোেূজকো এখে হয প্কৃত 
অনি্বই আতেজ্বকোরতক।

ছবি: তপন মুখাব্জি

 িাংলার অরজিনীবততত দুরজিাপূ্া

আইনফকোনেি উন্নততি অ্যকোে আেি টু্রকিকোি
রবশ্বনজকোিকো আইনফকোে রিকোেকনেি জে্য 

একেম েতুে এক সং্িে রেনে েকোরজি 
টু্রকিকোি। আইনফকোনেি ব্যবেকোিককোিীিকো এতরেে 
কিকোি আইরি ও স্প্যকোম ব্লককোনিি সুরবধকো হিনক 
বরচিত রেনিে। রিকোেকিকো অধীি আরিনে অনেক্কো 
কিরেনিে কনব এই সমস্যকোি সমকোধকোে েনব। 
হেষ েয্বতে টু্রকিকোি হসই সমকোধকোেসূরে রেনে এি। 
েতুে আইওএস অ্যকোে এনকবকোনি রিতি হিনক 
েতুেিকোনব বতরি কিকো েনেনে। তকো েনে উনেনে 
অনেক েকোিককো (অ্যকোনেি সকোইজ হেকোে েনেনে), 
আিও ককোয্বকি (আিও দ্রুত ককোজ কনি, এমেরক 
আইনফকোে 6S  এি মনতকো েুিনেকো আইনফকোনেও) 
এবং সবনচনে বি কিকো, এটি আনরি তুিেকোে 
েেগুে িকোিিকোনব স্প্যকোম, ্্যকোম ও রবজনেস 
কি সেকোক্ত কিনত েকোিনব। আইনফকোনেি এই 
েুনিকোেস্তুি েতুে টু্রকিকোি অ্যকোনে স্প্যকোম সংক্রকোতে 
তি্যকোবরি ব্যকোকরিকোউনডে স্বেংরক্রেিকোনব আেনিে 
েনত িকোনক। টু্রকিকোনিি ও রসইও অ্যকোিকোে মকোনমরে 
জকোরেনেনেে, ‘ আমিকো আইনফকোে ব্যবেকোিককোিীনেি 
েকোনত স্প্যকোম ও ্্যকোম সেকোক্তকিনেি হসিকো েধিরত 
তুনি হেওেকোি েকোেকোেকোরে হয সব বকোত্বকোিকোে তকঁোিকো 
কিনত ইছেুক, হসগুরিি েব্দও েৃিক কিকোি সুরবধকো 
রেনে এনসরে।’ 

•  েেগুে হবরে িকোি কিকোি আইরি
•  স্প্যকোম ও ্্যকোম হিনক েেগুে হবরে 

িকোি রেিকোেতিকো
•  েতুে ব্যবেকোিককোিীিকো অনেক দ্রুত 

ও আিও সেনজ অ্যকোে ব্যবেকোি শুরু 
কিনত েকোিনবে  

•  েম্বি সকোচ্ব কিনি অনেক উন্নতমকোনেি 
রবেে তি্য িকোি

•  েতুে রপ্রমেকোম ক্রনেি রবকল্প, হযখকোনে 
ববরেষ্ট্যগুরিি মনধ্য তুিেকো কিকো সেজ

•  সকোচ্ব এসিনেেেনেি েতুে রিজকোইে

আইত�ান টু্কলাতরর বিবশষ্্

 র্াতসর দাম 
বক কমতি? 

িকোিত সিককোি একটি ে্যকোনেি 
রেে কনিরেি যকো স্কোেীেিকোনব 

প্কোপ্ত র্যকোনসি মূি্য রেধ্বকোিনে েিকোমে্ব 
হেনব। মিূ্যবরৃধি কমকোনেকো এবং রেম্বি 
জ্বকোিকোরে হেওেকোি িনক্্যও এই 
েেনক্ে হেওেকো েনেরেি। িেেকোনস্বি 
একটি প্রতনবেনে জকোেকোনেকো েনেনে, 
হসনটেম্বি মকোনসি হেষ েকোরকোে ওই 
ে্যকোনেি সিককোনিি ককোনে তকোনেি 
রিনেকোে্ব হেে কিনব। তনব, এখকোনে 

বনি িকোখকো িকোি, ে্যকোনেি র্যকোনসি 
মূি্য কমকোনেকোি সুেকোরিে কিনিও 
আরকোমী েে মকোনস তকোি প্িকোব 
রিকোেকিকো েকোওেকোি হককোেও সম্কোবেকো 
হেই, ককোিে এই সুেকোরিে ককোয্বকি 
কিকোি আনর হকন্দ্রীে ক্যকোরবনেনেি 
অেুনমকোেে প্নেকোজে েনব।

সসৌরশবতিতত 
বরলাতেন্স

মুহকে আম্বকোরেি রিিকোনেসি গ্রুে 
হসৌিেরক্তি ব্যবসকোনতও ধীনি 

ধীনি রেনজনেি প্িকোব বকোিকোনত শুরু 
কিি। সম্প্ররত ৩২ রমরিেে মকোরক্বে 
িিকোি খিনচ মকোরক্বে যুক্তিকোন্রেি 
হসকোিকোি সফ্ েওে্যকোি রেম্বকোতকো সংস্কো 
হসসিেক েকোনমি একটি সংস্কোি 
৭৯. ৪ েতকোংে হেেকোি অরধরিেে 
কনিনে রিিকোনেসি। হসসিেক েি 
ক্যকোরিনফকোরে্বেকোি একটি স্কোে্ব আে 

সংস্কো যকো ২০১৮ সকোনি ককোিবকোি শুরু 
কনি। অনেকোনমেনেি মকোধ্যনম হসকোিকোি 
হককোম্কোরেগুরিি উৎেকোেেেীিতকো 
বকোিকোনেকোি িনক্্য এই সংস্কোটি 
ককোজ কনি। এখকোনে উনল্খ কিকো 
হযনত েকোনি, ২০১৯ এি অন্কোবনি 
হসসিেনকি সনঙ্গ একটি চুরক্তনত 
আবধি েনেরেি আেকোরে গ্রুনেি 
আেকোরে ররিে এেকোরজ্ব রিরমনেিও। 
রবরত রতে বেনিি প্নত্যক 
অি্ববনষ্বই হসসিেক িকোি অি্বকোনঙ্কি 
ব্যবসকো কনিরেি।

আসনে রিটিনরেে ফকোরডেং

িকোিতীে আইরে ব্যবস্কোনতও 
ধীনি ধীনি জকোেরকো কনি 

রেনছে ‘ রিটিনরেে ফকোরডেং’ । হবে 
রকেু ি ফকোম্ব এবং ব্যবসকো তকোনেি 
আইরে রবষনেি তেরবি রিকোি জে্য 
এই ফকোরডেংনেি মুখকোনেক্ী েনছে। 
এনেনে অনেক্কোকৃত েতুে েনিও 
রবনশ্বি উন্নত হেেগুরিনত এেকো 
যনিষ্টই জেরপ্ে। রিটিনরেে ফকোরডেং 
আসনি কী?  এেকো েি দুই েনক্ি 
মনধ্য আেকোিনত রবচকোিকোধীে মকোমিকোি 
জে্য তৃতীে েনক্ি হিনক তেরবি 
সংরিে। উন্নত হেেগুরিনত এি জে্য 
িীরতমনতকো রবনেষজ্ঞ সংস্কোও িনেনে।

এমেই এক েকোমী সংস্কো ‘ রির্যকোি 
হে’  সূনরে জকোেকো যকোনছে, রিটিনরেে 
ফকোরডেংনেি অধীনে আসকো তেরবনিি 

৪০%  আনস হসিকো ( টিেকোি ১)  আইরে 
প্রতষ্ঠকোেগুনিকোি তিনফ এবং ২৫%  
আনস েৃিক আইে রবনেষজ্ঞনেি 
(ইেরিনেনডেন্ট ককোউনসিি)   হিনক। 
২০১৯ সকোনি প্রতষ্ঠকোি েি হিনক 
রির্যকোি হে ১৫০০িও হবরে মকোমিকোে 
তেরবি তুিনত সক্ম েনেনে 
হযগুরিি হবে রকেু মকোমিকো অন্রেরিেকো, 
রসঙ্গকোেুি, মকোরক্বে যুক্তিকো্রে এবং 
ইওনিকোনেি রবরিন্ন হেনেি েকোেকোেকোরে 
িকোিত হিনকও িনেনে।

রির্যকোি হে এি সমীক্কো হিনক 
জকোেকো যকোনছে, রিটিনরেে ফকোরডেংনেি 
সব্বকোরধক েরিমকোে ( ৩১% )  ররনেনে 
িরজরস্সি হস্নি, ২৮%  হরনে 
আরি্বক প্রতষ্ঠকোনেি হক্নরে এবং 
২২%  হরনে রেম্বকোে হক্নরে।

কলকাতা িৃহস্পবতিার ৮ সসতটেম্বর ২০২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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 এক্াইড ইন্াব্রি্ বলবমতেড 
(CIN: L31402WB1947PLC014919)

হিরজ অরফস:  এসিকোইি েকোউস, ৫৯ই হচৌিরঙ্গ হিকোি, কিককোতকো– ৭০০ ০২০
হফকোে েং ০৩৩– ২৩০২ ৩৪০০/ ২২৮৩ ২১১৮;  ফ্যকোসি েং ০৩৩– ২২৮৩ ২৬৩৭

  ই–হমি:  exideindustrieslimited@exide.co.in
ওনেবসকোইে:  www.exideindustries.com

সশোর সহাল্াররতের প্রবত বিজ্ঞবতি
বিষে:  সকাম্াবনর ইকুইটি সশোর ইনতেস্টর 
এডুতকশন অ্ান্ সপ্রাতেকশন �াতন্ স্ানান্তর

হককোম্কোরেজ অ্যকো্ ২০১৩ ( ‘ অ্যকো্’ ) হসকেে ১২৪ রে ইেনিস্ি এিুনকেে অ্যকোডে 
হপ্কোনেকেে ফকোডে অিরিটি ( অ্যকোককোউরন্টং,  অরিে, ট্রকোসিফকোি অ্যকোডে রিফকোডে)  রুিস  ২০১৬ 
সনঙ্গ েঠিতব্য সম্রক্বত সকোকু্বিকোি সমূে এবং েরিমকোজ্বে ( আইইরেএফ রুিস)  আবরজিক 
িষজি ২০১৫– ১৬ সমতের স�াবষত অন্তবরম বডবেতডন্ট যকো সকোত বেনিি হবরে সমে 
ধনি অেকোরবকৃত তকো ইেনিস্ি এিুনকেে অ্যকোডে হপ্কোনেেে ফকোডে ( আইইরেএফ)  খকোনত 
স্কোেকোতেরিত  েনব বনন্ি তকোরিখ হিনক ৩০ রেনেি মনধ্য। হয সকি হক্নরে রিরিনিডে 
উেযু্বেরি সকোত বেনিি হবরে সমে ধনি অেকোরবকৃত হসই সকি সম্রক্বত হেেকোিসমূে 
আইইরেএফ রুিস অেুযকোেী স্কোেকোতেরিত েনব। 
আইইরেএফ রুিস অেুযকোেী হয সকি হেেকোি আইইরেএফ অিরিটিনত স্কোেকোতেরিত 
েনব, হককোম্কোরে হসই সকি হেেকোিনেকোল্কোিরেনক আিকোেকো রবজ্ঞরপ্ত প্েকোে কনি অেুনিকোধ 
জকোরেনেনেে ওই সকি অেকোরবকৃত রিরিনিন্ট েকোরব কিনত ১৫ েনিম্বি ২০২২ তকোরিনখি 
মনধ্য বকো তকোি েূনব্ব। ওই সকি হেেকোিনেকোল্কোিরনেি রবেে সে হফকোরিও েম্বি/ রিরে 
ও ক্কোনেন্ট আইরি এবং স্কোেকোতেিনযকোর্য হেেকোিসমূনেি েম্বি হককোম্কোরেি ওনেবসকোইে 
https://www.exideindustries.com/investors/unclaimed-dividends.
aspx.  এি  ইেনিস্ি রবিকোনর েকোওেকো যকোনব। 
এই সম্নক্ব রেম্নরিরখত রবষেগুরি হখেকোি িকোখনবে: 
ক)   যবদ সশোর িাস্তবিক আকাতর ধরা রাতক:  িুরলিনকে হেেকোি েংসকোেরে ( সমূে)  

জকোরি কনি আইইরেএফনত স্কোেকোতেরিত েনব। আেেকোনেি েকোনম েরিিুক্ত মূি 
েংসকোেরে ( সমূে)  এবং আেেকোনেি ককোনে ধনি িকোককো হেেকোিসমেূ বকোরতি েনব। 

খ)   যবদ সশোর বিদু্বতন আকাতর ধরা রাতক:  আইইরেএফ–হত স্কোেকোতেিনেি জে্য 
আেেকোনেি রিম্যকোে অ্যকোককোউন্ট হিনক তকো রবযুক্ত কিকো েনব। 

যরে ১৫ েনিম্বি ২০২২ বকো তকোি েূনব্ব ববধ েকোরব রৃেীত েকো েে, হসনক্নরে হককোম্কোরে 
আি হককোেও রবজ্ঞরপ্ত ব্যরতনিনক ইকুইটি হেেকোিসমূে আইইরেএফ–হত স্কোেকোতেি 
কিনবে। সম্রক্বত হেেকোিধকোিক অেকোরবকৃত রিরিনিডে এবং হেেকোিসমূে আইইরেএফ 
হিনক েকোরব কিনত েকোিনবে রেধ্বকোরিত ই– ফম্ব আইইরেএফ– ৫ প্কোপ্তব্য http://
www.iepf.gov.in/IEPF/corporates.html অেিকোইে মকোধ্যনম জমকো কনি এবং 
স্বকোক্রিত রফরজক্যকোি করে  ( হককোম্কোরেি ককোনে রেবরন্কৃত স্বকোক্ি অেুযকোেী) –সে ই– ফম্ব 
আইইরেএফ ৫–হত রববৃত প্নেকোজেীে েরি–সে জমকো কিনবে হককোম্কোরেি হেকোিকোি 
অরফসকোনিি ককোনে যকো আইইরেএফ রুিস–হত রববৃত। আইইবপএ� রুলস অনুসাতর সয 
সকল সশোর/ অদাবিকৃত বডবেতডন্ আইইবপএ�–সত স্ানান্তবরত হতেতছ সস সকতলর 
সষেতরে সকাম্াবনর কাতছ সকানও দাবি রাকতি না। 
এই সম্নক্ব হককোেও ব্যকোখ্যকো/ তনি্যি জে্য সম্রক্বত হেেকোি হেকোল্কোিরে হযকোরকোনযকোর 
কিনবে হককোম্কোরেি হিরজ্রেকোি অ্যকোডে হেেকোি ট্রকোসিফকোি এনজন্ট রসরব ম্যকোনেজনমন্ট 
সকোরি্বনসস ( প্কোাঃ)  রিাঃ রে– ২২ বনডেি হিকোি, কিককোতকো– ৭০০ ০১৯ ( হফকোে েং ( ০৩৩) 
 ২২৮০ ৬৬৯২/ ৪০১১ ৬৭০০;  ফ্যকোসি–  ( ০৩৩)  ৪০১১ ৬৭৩৯ ই–হমি আইরি:  rta@
cbmsl.com)

   এক্াইড ইন্াব্রি্ বলবমতেতডর পতষে
 স্বকো/ – 
 ব্ততন্দ্র কুমার, সকাম্াবন সসতরেোবর ও সপ্রবসতডন্ট
 স্ান:  কলকাতা ( রিরকোি অ্যকোডে কনে্বকোনিে অ্যকোনফেকোস্ব) 
তাবরখ:  ৭ সসতটেম্বর ২০২২ ACS.NO 11159

 এ বপ নং ১৪০ অ� ২০২২
হাইতকােজি কলকাতা, সাধারে মূল সদওোবন অবধতষেরে

মূল অবধতষেরে, ি্িসাবেক বডবেশন
আইবডএ�বস �াস্টজি ি্াঙ্ক বলঃ ......... আতিদনকারী
সঞ্জে পাল এিং অন্ান্ .......... প্রবতিাদী
প্রত,  
১)    সঞ্জে পাল, 
  রজ/ রজ– ১ জিেকোবকোরকোে, আররেতকো অ্যকোেকোে্বনমন্ট, প্িম তি, হমকোি মি রেকনে 

( জিেকোবকোরকোে) , কিককোতকো– ৭০০ ০৫৯, েরচিমবঙ্গ
২)    হাবস পাল 
  এফ/ ১৪ জ্যকোংিকো বেতিকো, হেকোস্ অরফস– জ্যকোংিকো, িকোেকো–  বকোগুইআটি, উতিি ২৪ 

েিরেকো, কিককোতকো, রেে– ৭০০ ১৫৯, েরচিমবঙ্গ
শুনিছেকো:  হযনেতু উক্ত আনবেেককোিী হসকেে ৯ অধীনে একটি আনবেে জমকো কনিনেে 
আেেকোনেি রবরুনধি মেকোমকোে্য েকোইনককোে্ব কিককোতকোে
মেকোমকোে্য রবচকোিেরত রব সিকোফ েকোইনককোে্ব, কিককোতকো তকোি ২৩. ০৮. ২০২২ তকোরিনখি 
আনেেকোেুসকোনি ওই আনেনেি তকোরিখ হিনক চকোি সপ্তকোে েনি শুেকোরেি রেে ধকোয্ব কনিনেে 
এবং রেনে্বে প্েকোে কনিনেে প্রতবকোেীরেনক ওই রেে উেরস্ত িকোকবকোি জে্য।

স্া/ –  স্া/ – 
এস এস অ্ান্ অ্াতসাবসতেেস সরব্্রিার– এর পতষে
অ্াডতোতকেস হাইতকােজি ( ও এস) 
১০ সক এস রাে সরাড, ২ে তল কলকাতা
কলকাতা– ৭০০ ০০১ 

 বি এম ডব্লু ইন্াব্রি্ বলবমতেড
CIN: L51109WB1981PLC034212

১১৯, েকোক্ব র্রেে, ৪ি্ব তি, কিককোতকো–৭০০ ০১৬
ই–হমি:  info@bmwil.co.in, হফকোে:   ০৩৩ ৪০০৭ ১৭০৪, ওনেবসকোইে:  www.bmwil.co.in    

সকাম্াবনর ৪০ তম অ্ানুোল স্নাতরল বমটিং, 
িই িন্ধ ও বরতমাে ই–সোটিং–এর বিজ্ঞবতি

এতদ্কোিকো রবজ্ঞরপ্ত জকোরি েনছে হয, রব এম িব্লু ইডেকোর্রেজ রিরমনেি–এি সেস্যনেি  ৪০ তম   
অ্যকোেুেকোি হজেকোনিি রমটিং ( এরজএম)  রিরিও কেফকোনিরসিং ( ‘ রিরস’ ) /  অে্য অরিও রিসু্যেকোি 
েধিরত ( ‘ ওএরিএম’ ) –এি মকোধ্যনম  ( শুক্রবকোি)  ৩০ হসনটেম্বি ২০২২ তকোরিখ হবিকো ১১. ৩০ 
েকোে ( িকোিতীে সমে)  আনেকোরজত েনব ১ হসনটেম্বি ২০২২ এরজএম–এি হেকোটিনস উনল্রখত 
ককোয্বক্রনম।

হককোরিি ১৯ সকোনেনক্ জেসকোধকোিনেি চিকোনফিকোে বকোধকোরেনষনধি ককোিনে এরজএম আনেকোরজত 
েনব রমরের্রে অফ কনে্বকোনিে অ্যকোনফেকোস্ব ( এমরসএ)  দ্কোিকো জকোরিকৃত যিকোক্রনম ১৩ জকোেুেকোরি 
২০২১–এি ২/ ২০২১, ৫ হম ২০২০–এি ২০/ ২০২০, ৮ এরপ্ি ২০২০–এি ১৪/ ২০২০, ১৩ 
এরপ্ি ২০২০–এি ১৭/ ২০২০ সে েেেীে ৫ হম ২০২২–এি ০২/ ২০২২ হজেকোনিি সকোকু্বিকোি 
এবং রসরকউরিটিজ অ্যকোডে এসিনচঞ্জ হবকোি্ব অফ ইরডেেকো ( হসরব)  দ্কোিকো জকোিীকৃত  সকোকু্বিকোি, তকোরিখ 
১২ হম ২০২০–এি SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 ও ১৫ জকোেুেকোরি ২০২১–
এি SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, ১৩ হম ২০২২–এি SEBI/HO/CFD/
CMD1/CIR/P/2022/62   ( হসরব সকোকু্বিকোি) সংস্কোেকোধীনে ৪০ তম এরজএম–এি হেকোটিনস 
উনল্রখত ককোয্বক্রনম।

হসইমত হয সকি সেনস্যি ই–হমি ঠিককোেকো এই হককোম্কোরে/  হিরজ্রেকোি ও ট্রকোসিফকোি এনজন্ট 
(আি  টি এ)   / রিনেকোরজেরি েকোটি্বরসে্যকোন্ট–এি ককোনে রেবন্ীকৃত িনেনে, হকবিমকোরে ই–হমনিি 
মকোধ্যনম তকোঁনেি প্রত ২০২১–২২ অি্ববনষ্ব এই হককোম্কোরেি আরি্বক  ফিকোফনিি খরতেকোে  
সনমত এরজএম–এি হেকোটিস েকোেকোনেকো েনেনে। এই প্মকোেকোরে হককোম্কোরেি ওনেবসকোইে www.
bmwil.co.in    ও রব এস ই রিরমনেনিি ওনেবসকোইে www.bseindia.com–এ হেওেকো 
আনে। সংরলিষ্ট সকোকু্বিকোি অেুযকোেী এসব বকোস্রবক িকোনব হেওেকো েনব েকো।

হককোম্কোরেজ অ্যকো্ ২০১৩–এি ৯১ ধকোিকো ও রুিস মকোরফক হককোম্কোরেি সেস্যেরি ও হেেকোি 
েস্কোতেি বই শুক্রবকোি ২৪ হসনটেম্বি ২০২২ তকোরিখ হিনক  বৃেস্পরতবকোি ৩০ হসনটেম্বি ২০২২ 
তকোরিখ েয্বতে ( উিে রেে সে)  বন্ িকোকনব। 

সেস্যনেি জকোেকোনেকো যকোনছে হয, সংনেকোরধত হককোম্কোরেজ ( ম্যকোনেজনমন্ট অ্যকোডে অ্যকোিরমরেন্রেেে)  
রুিস, ২০১৪ এি রুি ২০ ও   হসরব ( রিরস্ং অবরিনরেেস অ্যকোডে রিসনক্কোজকোি 
রিনককোে্যকোিনমন্টস)  হিগুনিেেস, ২০১৫–এি হিগুনিেে ৪৪–এি সে েেেীে হককোম্কোরেজ 
অ্যকো্, ২০১৩ ( অ্যকো্) –এি ১০৮ ধকোিকোে  অেুযকোেী  হককোম্কোরে সেস্যনেি হসন্টকোি রিনেকোরজেরি 
সকোরি্বনসস ( ইরডেেকো)  রিরমনেি ( রসরিএস এি) এি https://www.evotingindia.com –এি 
মকোধ্যনম এরজএনমি ককোয্বক্রনম রেনজনেি ই হিকোটিং এ হিকোেকোরধককোি প্নেকোনরি সুনযকোর হেনব।

( ক)   এরজএনমি হেকোটিনস রেধ্বকোরিতমনতকো হককোম্কোরেি স্বকোিকোরবক ককোিবকোিগুরি রিনমকোে ই–
হিকোটিং উেকোনে হিকোেেকোনেি মকোধ্যনম হিেনেে কিকো েনব।

( খ)  রিনমকোে ই–হিকোটিং মঙ্গিবকোি, ২৭ হসনটেম্বি ২০২২ তকোরিখ িকোিতীে প্মকোে সমে হবিকো 
৯. ০০েকোি সমে শুরু েনব ও বৃেস্পরতবকোি, ২৯ হসনটেম্বি ২০২২ তকোরিখ িকোিতীে প্মকোে 
সমে রবনকি ৫. ০০েকোি সমে হেষ েনব।

( র)  রেধ্বকোরিত ককোে–অফ তকোরিখ অি্বকোৎ বৃেস্পরতবকোি, ২৩ হসনটেম্বি, ২০২২ অেুযকোেী 
এরজএনমি ককোয্বক্রনম হককোম্কোরেি সেস্যিকো রিনমকোে ই–হিকোটিং ও এরজএনম ই–
হিকোেকোরধককোি েকোনবে। ককোে–অফ তকোরিখ–এ বকোজকোি বনন্ি রেরিনখ রফরজক্যকোি ফনম্ব 
রকংবকো রিনমটিরিেকোিকোইজি ফনম্ব হেেকোি ধনি িকোখকো সেস্যিকো ইনিকট্ররেক হিকোটিং রসনস্ম 
‘ রিনমকোে ই–হিকোটিং ও এরজএনম ই–হিকোেকোরধককোি েকোনবে। হককোেও ব্যরক্ত উক্ত ককোে–অফ 
তকোরিখ অেুযকোেী এরজএনমি হেকোটিস েকোেকোনেকোি েি হককোম্কোরেি সেস্য েনি এবং হেেকোি 
ধনি িকোখনি হককোম্কোরেি হিরজ্রেকোি ও হেেকোি ট্রকোসিফকোি এনজন্ট এরবএস কেসকোিে্যকোন্ট 
প্কোাঃ রিাঃনক absconsultant99@gmail.com  এ অেুনিকোধজ্ঞকোেক ই–হমি েকোঠিনে 
ববদুরতে হিকোেকোরধককোি  প্নেকোনরি জে্য রেনজি ইউজকোি আইরি ও েকোসওেকোি্ব সংরিে 
কিনত েকোিনবে।

( র)  সেস্যনেি জকোেকোনেকো যকোনছে: 
i )  হসন্টকোি রিনেকোরজেরি সকোরি্বনসস ( ইরডেেকো)  রিরমনেি উক্ত তকোরিখ ও সমনেি েি 

রিনমকোে ই–হিকোটিং যন্ত রবকি কিনব ও রিনমকোে ই–হিকোটিং রিকোে্য েনবেকো। একবকোি 
হককোেও রসধিকোনতেি ওেি হককোেও সেস্য হিকোে রেনি তকোঁনক তকো বেিকোনেকোি সুনযকোর 
হেওেকো েনব েকো।

i i )  এরজএনম ই–হিকোটিং রসনস্নমি মকোধ্যনম হিকোে হেওেকো যকোনব।
i ii  )  এরজএনম হযকোরেকোেককোিী হয সকি সেস্য রিনমকোে ই–হিকোটিংনেি মকোধ্যনম রেনজি 

হিকোেকোরধককোি প্নেকোর কনিনেে, এরজএম চিকোককোিীে তকোঁনেি হযকোর রেনত হেওেকো 
েনিও ই–হিকোটিং রসনস্নমি মকোধ্যনম রেনজনেি হিকোেকোরধককোি প্নেকোনরি সুনযকোর 
হেওেকো েনব েকো।

i v)   রেে্বকোেক তকোরিনখ ককোনজি হেনষ হককোম্কোরেি ও রিনেকোরজেরিি সেস্যেরিনত েকোম 
িকোকনি হেেকোি িকোকনি রিনমকোে ই–হিকোটিং ও এরজএনম ই–হিকোেকোরধককোি েকোনবে।

ি)  ই–হিকোটিং রবষনে হককোেও প্নশ্নি ব্যকোখ্যকোি প্নেকোজে েনি আেেকোিকো https://www.
evotingindia.com/userdocs/FAQs.pdf এ–হত হেওেকো ‘Frequently Asked 
Questions (FAQs)  অংেটি হেখনত েকোনিে অিবকো ই–হমি helpdesk.evoting@
cdslindia.com  বকো রমাঃ েীরতে কুনন্দি ( ০২২ ২৩০৫৮৭৩৮)  বকো রমাঃ িনবে রেমু্েকি 
( ০২২ ২৩০৫৮৫৪৩)  বকো রমাঃ িকোনকে েিরি ( ০২২ ২৩০৫৮৫৪২)  বকো হসন্টকোি 
রিনেকোরজেরি সকোরি্বনসস ( ইরডেেকো)  রিরমনেনিি রোঃশুল্ক েং ১৮০০২২৫৫৩৩–এ 
হযকোরকোনযকোর কিনত েকোনিে।

 বি এম ডব্লু ইন্াব্রি্ বলবমতেড–এর পতষে
স্া/ – 

বিরেম কাপুর
তাবরখ:  ১৭. ০৯. ২০২২  ( সকাম্াবন সসতরেোবর ও কমপ্াতেন্স অব�সার) 
স্ান:  কলকাতা  ACS 9812  

 সেক্ম্াতকা ইনফ্া্রিাকচার অ্ান্ সহাবল্ংস বলবমতেড
CIN: L70101WB1939PLC009800

হিরজস্কোি্ব অরফস: হবিিরিেকো, কিককোতকো–৭০০০৫৬
হফকোে:  ( ০৩৩) ২৫৬৯ ১৫০০ ফ্যকোসি: ( ০৩৩)  ২৫৪১ ২৪৪৮

ই–হমি: te xinfra_cs@ texmaco.in  ওনেবসকোইে: www.texinfra.in

  ৮২ তম িাবষজিক সাধারে সো ও 
ই– সোটিংতের তর্ সম্বকজিত বিজ্ঞবতি

এতদ্কোিকো জকোেকোনেকো যকোনছে হয, হেসিম্যকোনককো ইেফ্কো্রেকোকচকোি অ্যকোডে হেকোরল্ংস রিরমনেনিি রবিকোরেতম 
বকোরষ্বক সকোধকোিে সিকো ( ‘ এরজএম’ )  রিরিও কেফকোনিরসিং (‘  রিরস’ )/ অে্য অরিও রিসুেকোি মকোধ্যনম 
( ‘ ওএরিএম’ )  শুরেিার ৩০ সসতটেম্বর ২০২২ সিলা ৩. ০০ েকোে ( িকোিতীে সমে)  অেুরষ্ঠত েনব 
হযখকোনে ১২ আরস্, ২০২২–এ এরজএম রবজ্ঞরপ্তনত রববৃত রবষে আনিকোচেকো কিকো েনব কনে্বকোনিে 
রবষেক মন্তক (‘এমরসএ’)–এি এবং রসরকউরিটিজ অ্যকোডে এসিনচঞ্জ হবকোি্ব অফ ইরডেেকো ( ‘ হসরব’ )  
সকোকু্বিকোি  অেুযকোেী এবং হককোম্কোরেজ অ্যকো্ ২০১৩ (  ‘ অ্যকো্’ ) –এি প্নযকোজ্য রুি এবং হসরব ( রিরস্ং 
হিগুনিেে)  ২০১৫ অেুযকোেী।

উক্ত সকোকু্বিকোি অেুযকোেী  এরজএম হেকোটিস ও বকোরষ্বক রিনেকোে্ব েকোেকোনেকো েনেনে ৭ হসনটেম্বি ২০২২–এ 
যকোঁনেি ই–হমি ঠিককোেকো হককোম্কোরে/ রিনেকোরজেরি েকোটি্বরসে্যকোন্টস ( ‘ রিরে’ ) / হিরজ্রেকোি অ্যকোডে হেেকোি 
ট্রকোসিফকোি এনজন্ট ( ‘ আিটিএ’ )–এি ককোনে েরিিুক্ত কিকো আনে।

হেেকোিনেকোল্কোিরে রিরস মকোধ্যনম এরজএম–হত অংেরিেে কিনত েকোিনবে এবং হককোিকোম রবনবচেকোি 
সমে রিরস সুরবধকোি মকোধ্যনম অংেরিেে কিকো সেস্যনেি রেেকো কিকো েনব যকো অ্যকোন্ি ধকোিকো ১০৩ 
অেুযকোেী।
রবজ্ঞরপ্ত হককোম্কোরেি ওনেবসকোইে http://www.texinfra.in/PDF/AGM 2022.pdf 
 এবং http://www.texinfra.in/PDF/AR21-22.pdf –এ েকোওেকো যকোনব। স্ক এসিনচনঞ্জি 
ওনেবসকোইে হযখকোনে হককোম্কোরেি হেেকোি েরিিুক্ত িনেনে যিকো রবএসই রিরমনেি এবং ে্যকোেেকোি 
স্ক এসিনচঞ্জ অফ ইরডেেকো রিরমনেি www.bseindia.com   এবং www.nseindia.com –হত 
ও আিটিএ হক রফে হেকনেকোিরজস রিরমনেি ওনেবসকোইে https://evoting.kfintech.com/
public/Downloads.aspx –এও েকোওেকো যকোনব।

হককোম্কোরেজ ( ম্যকোনেজনমন্ট অ্যকোডে আ্যকোিরমরেন্রেেে)  রুিস, ২০১৪–এি িি ২০ ও রিরস্ং 
হিগুনিেে ৪৪ সে েেেীে আইনেি ১০৮ ধকোিকোে ও  রিরস্ং হিগুনিেে অেুযকোেী এরজএম 
রবজ্ঞরপ্তনত বরে্বত রবষে সমূনেি ওেি সকি হেেকোিনেকোল্কোিরনেি হিকোে প্েকোনেি জে্য রিনমকোে 
ই– হিকোটিং সুরবধকো ও এরজএম চিকোককোিীে হিকোে প্েকোনেি সুরবধকো হককোম্কোরে কিনব। ই– হিকোটিং 
সুরবধকো ও এরজএম চিকোককোিীে হিকোেপ্েকোনেি জে্য হককোম্কোরে হমসকোস্ব হকরফে হেকনেকোিরজস 
প্কোইনিে রিরমনেি যকোিকো আিটিএ ( ‘ হকরফে’ ) – এি সকোেকোয্য রিেে কনিনে।

হসরব সকোকু্বিকোি েং SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 , ৯ বডতসম্বর, ২০২০ 
মকোরফক ই– হিকোটিং সুরবধকো হেনব  রিনেকোরজেরি ওনেবসকোইে বকো   রিনেকোরজেরি েকোটি্বরসে্যকোন্টনসি 
অধীে রিম্যকোনে ব্যরক্তরত হেেকোিধকোিকনেি। বকোস্রবক ব্যরক্তরত হেেকোিধকোিক ও অব্যরক্তরত 
রিম্যকোনে হেেকোিধকোিক হিকোে প্েকোনেি সুরবধকো েকোনবে হকরফে ওনেবসকোইে https://emeetings.
kfintech.com –এ। রবেে এরজএম রবজ্ঞরপ্তনত বরে্বত আনে।

রিনমকোে ই–হিকোটিং হসকোমবকোি, ২৬ হসনটেম্বি ২০২২ তকোরিখ িকোিতীে প্মকোে সমে হবিকো ৯. ০০েকোি 
সমে শুরু েনব। এই রিনমকোে ই–হিকোটিং বৃেস্পরতবকোি, ২৯ হসনটেম্বি ২০২২ তকোরিখ িকোিতীে 
প্মকোে সমে রবনকি ৫. ০০েকোি সমে হেষ েনব। এি েনি রিনমকোে ই–হিকোটিং যন্ত স্ব্ধ কিকো েনব। 
রেধ্বকোরিত ককোে–অফ তকোরিখ শুক্রবকোি, ২৩ হসনটেম্বি ২০২২–এি রেরিনখ হককোম্কোরেি ইকু্যইটি 
হেেকোি মূিধনেি অেুেকোনত সেস্যনেি হেেকোি সকোনেনক্ ই–হিকোটিংনেি সুনযকোর হেওেকো েনব। 
রেধ্বকোরিত ককোে–অফ তকোরিনখ হককোম্কোরেি সেস্য েরি ও রিনেকোরজেরিি েরিিুক্ত মকোরিক তকোরিককোে 
েকোম িকোকনি হিকোটিংনেি সুনযকোর হেওেকো েনব।

এরজএম রবজ্ঞরপ্তনত প্েতি িকুনমন্ট ববদুরতেিকোনব সেস্য হেখনত েকোনবে এরজএম–এ। সেস্য 
হসসব হেখনত ই হমি করুে evoting_texinfra@ texmaco.in –এ।
রিরস দ্কোিকো এরজএনম হযকোরেকোেককোিী হয সকি সেস্য রিনমকোে ই–হিকোটিংনেি মকোধ্যনম রেনজি 
হিকোেকোরধককোি প্নেকোর কনিনেে, এরজএম চিকোককোিীে তকোঁনেি ই–হিকোটিং রসনস্নমি মকোধ্যনম 
রেনজনেি হিকোেকোরধককোি প্নেকোনরি সুনযকোর হেওেকো েনব েকো। 
হককোেও ব্যরক্ত উক্ত ককোে–অফ তকোরিখ অেুযকোেী  এরজএনমি হেকোটিস েকোেকোনেকোি েি হককোম্কোরেি 
সেস্য েনি এবং হেেকোি ধনি িকোখনি হকরফে–হক einward.ris@kfintech.com – হত 
অেুনিকোধজ্ঞকোেক ই–হমি েকোঠিনে রেনজি ির ইে আইরি ও েকোসওেকোি্ব সংরিে কিনত েকোিনবে, হয 
রবেে এরজএনমি হেকোটিনস আনে। সেস্য এরজএনমি হেকোটিনস রিনমকোে ই–হিকোটিংনেি ও এরজএনম 
ই–হিকোটিংনেি রবেে মে রেনে েিনবে।
ই–হিকোটিং ও রিরস হযকোরেকোে রেনে হককোেও প্নশ্নি ব্যকোখ্যকোি প্নেকোজে েনি আেেকোিকো হকরফে–হেল্প 
হিন্ রোঃশুল্ক ১৮০০৩০৯৪ ০০১ েম্বনি হফকোে কিনত েকোনিে বকো evoting@kfintech.com–
হত অেুনিকোধ েকোেকোনত েকোনিে। 
ই–হিকোটিং ফি শুক্রবকোি ৩০ সসতটেম্বর ২০২২ এরজএনম বকো েনিই প্ককোরেত েনব। হিকোরষত ফি ও 
েিীক্নকি রিনেকোে্ব ও রবেে হককোম্কোরেি ওনেবসকোইে www.texinfra.in  এবং স্ক এসিনচনঞ্জি 
ওনেবসকোইে হযখকোনে হককোম্কোরেি হেেকোি েরিিুক্ত িনেনে যিকো www.bseindia.com   এিং 
www.nseindia.com –সত ও সকব�ন ওতেিসাইে https://evoting.kfintech.com –এ।

  সেক্ম্াতকা ইনফ্া্রিাকচার অ্ান্ সহাবল্ংস বলবমতেড–এি েনক্
  স্বকোাঃ
স্কোে:  কিককোতকো     রাহুল হষজি
তকোরিখ:  ৮ হসনটেম্বি ২০২২  হককোম্কোরে সরচব
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