
                      

SAREGAMA India Limited, 33, Jessore Road, Dum Dum, Kolkata - 700 028, India. 

Tel: +91 33 2551 2984, Fax: +91 33 2550 0817, Web: www.saregama.com 

CIN: L22213WB1946PLC014346 Email ID: co.sec@saregama.com 

 

 

 
Date: 2nd March, 2022 
 
BSE Limited 
Corporate Relations Department 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street 
Fort, Mumbai 400 001 
Maharashtra, India 

 
Scrip Code: 532163  

National Stock Exchange of India Limited 
Listing Department 
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, 
Bandra Kurla Complex 
Bandra (East), Mumbai 400051 
Maharashtra, India 
 
Symbol: SAREGAMA EQ 

 
Dear Madam / Sir 
 
Sub: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing 

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") 
 
Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of the SEBI Listing 
Regulations, we enclose herewith the copies of the newspaper advertisement published today, i.e. 
Wednesday, 2nd March, 2022, in English in Financial Express (all editions) and in Bengali in Aajkaal (Kolkata) 
edition, both having electronic editions, regarding completion of despatch of the Postal Ballot Notice of 
the Company in compliance with MCA Circulars and SEBI Circulars. 
 
The afore-mentioned Postal Ballot is also available in the website of the Company at www.saregama.com.  
 
We hereby request you to take the above information on your record. 
 
Thanking you 
 
Yours faithfully 
 
For SAREGAMA INDIA LIMITED 

 

 

 

 

 

Vikram Mehra 

Managing Director 

DIN: 03556680 

 

http://www.saregama.com/
http://www.saregama.com/
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রাজ্য ৼ
কলকাতা বুধবার ২ মার্চ ২০২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

৭

ফম্চ নং:  আইএনসি– ২৬
ককন্দ্রীয় িরকার      সরসিওনাল সিররক্টর, ইস্ান্চ সরসিয়ন, 

কর্্চাররট সবষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা িম্রীর্।
ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩, ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩– এর 
( ৪)  ধোরো 

এবং
ক�োম্োনিজ ( ইি�র্পোররশি)  রুলস, ২০১৪–র রুল ৩০–
 এর সোব রুরলর ক্লজ ( এ)  এবং নবষয়�

এবং
নবষয়: এম্ায়ার করেিসলঙ্কি প্াইরেট সলসমরটি, যোর 
করনজস্োরপ অনিস: আলফানরিা এরস্ট, ৫, ম্ার্া 
কলন, কক্ষ নং– ২২৩, ৩য় তল, কলকাতা– ৭০০ ০০১, 
্সচিমব্

. . . আরবদনকার্রী
এতদ্দোরো জিসোধোররের জ্োতোর্প জোিোরিো হরছে কয, ১৭ 
জোিুয়োনর, ২০২২ তোনররে অিুনঠিত উক্ত আরবদি�োরী 
ক�োম্োনির নবরশষ সোধোরে সভোয় গৃহীত এ�টি নবরশষ 
নসদ্োন্ত অিুযোয়ী ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩– এর ১২ এবং 
১৩ ধোরোধীরি ্সচিমব্ রাি্ ক্র� মহারাষ্ট্র রারি্ এই 
ক�োম্োনির করনজস্োরপ অনিস স্োিোন্তররর উরদেরশ্ এই 
ক�োম্োনির সঙ্ঘস্োরর�র ্নরবতপরির নবষয়টি নিনচিত 
�রোর জি্ আরবদি�োরী ক�োম্োনির তররি নরনজওিোল 
নরররক্টর, ইস্োিপ নরনজয়ি, �ল�োতো সমীর্ এ�টি আনজপ 
ক্শ �রোর প্রস্োব আিো হরয়রে।
এই ক�োম্োনির করনজস্োরপ অনিরসর প্রস্োনবত উক্ত 
স্োিোন্তরর �োরও স্ো্প কু্ণ্ণ হরল বো কু্ণ্ণ হওয়োর সম্োবিো 
আরে বরল মরি �ররল নতনি/ তোঁরো এমনসএ– ২১ ক্োরপোল 
( www.mca.gov.in) –এ ইিরভস্র �মরলেি িমপ দোনেল 
�রর ন�ংবো এই নবজ্নতি সংবোদ্ররে প্র�োনশত হওয়োর 
তোনরে ক্র� ১৪ ( ক�োরদেো)  নদরির মরধ্ নরনজওিোল 
নরররক্টর, ইস্োিপ নরনজয়ি, নিজোম ্্োরলস, ২য় এমএসও 
নবন্ডং, �তু্প তল, ২৩৪/ ৪, এ কজ নস কবোস করোর, 
�ল�োতো– ৭০০ ০২০– এর �োরে তোঁর ( ্ ুং/ স্তী)   স্োর্পর 
ধরি এবং নবররোনধতোর �োরে উরলেে �রর নলনেতভোরব 
জোিোি বো করনজস্োরপ রোর� ্োঠোি এবং এর সরগে এ�টি 
হলিিোমো দ্োরো বক্তব্ সমন্পত হওয়ো আবশ্� এবং এর 
এ�টি �ন্ অবশ্ই আরবদি�োরী এই ক�োম্োনির উক্ত 
করনজস্োরপ অনিরসর ঠি�োিোয় ক্শ �ররত হরব: 

আরবদনকার্রীর ্রক্ষ,
এম্ায়ার করেিসলঙ্কি প্াইরেট সলসমরটি

সাাঃ
(কমরলশ প্িাদ সতওয়াসর) 

(  সিররক্টর ) 
 DIN: 02208500

 স্োি:  �ল�োতো
       তোনরে:  ০১. ০৩. ২০২২   

   ফম্চ নং:  আইএনসি– ২৬
ককন্দ্রীয় িরকার সরসিওনাল সিররক্টর, ইস্ান্চ সরসিয়ন, 

কর্্চাররট সবষয়ক মন্ত্রক কলকাতা িম্রীর্।
ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩, ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩–
 এর ১৩ ( ৪)  ধোরো এবং ক�োম্োনিজ ( ইি�র্পোররশি)  

এবং
রুলস, ২০১৪– এর রুল ৩০– এর সোব রুল ( ৫)– এর ক্লজ  
( এ)  এবং নবষয়� 

এবং
নবষয়:  রয়াল কব্ল এক্সর্াট্চি প্াাঃ সলাঃ যোর করনজস্োরপ 
অনিস আলফানরিা এরস্ট, ৫, ম্ার্া কলন, কক্ষ নং 
২২৩, ৩য় তল, কলকাতা– ৭০০ ০০১, ্সচিমব্

. . . .  আরবদনকার্রী
এতদ্দোরো জিসোধোররের জ্োতোর্প জোিোরিো হরছে কয, ১৭ 
জোিুয়োনর  ২০২২ তোনররে অিুনঠিত উক্ত আরবদি�োরী 
ক�োম্োনির নবরশষ সোধোরে সভোয় গৃহীত এ�টি নবরশষ 
নসদ্োন্ত অিুযোয়ী ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩– এর ১২ এবং 
১৩ ধোরোধীরি ্সচিমব্ রাি্ ক্র� মহারাষ্ট্র রাি্– কত 
এই ক�োম্োনির করনজস্োরপ অনিস স্োিোন্তররর উরদেরশ্ এই 
ক�োম্োনির সঙ্ঘস্োরর�র ্নরবতপরির নবষয়টি নিনচিত 
�রোর জি্ আরবদি�োরী ক�োম্োনির তররি নরনজওিোল 
নরররক্টর, ইস্োিপ নরনজয়ি, �ল�োতো সমীর্  এ�টি আনজপ 
ক্শ �রোর প্রস্োব আিো হরয়রে।
এই ক�োম্োনির করনজস্োরপ অনিরস প্রস্োনবত উক্ত স্োিোন্তরর 
�োরও স্ো্প কু্ণ্ণ হরল বো কু্ণ্ণ হওয়োর সম্োবিো আরে বরল 
মরি �ররল নতনি/ তোঁরো এমনসএ– ২১ ক্োরপোল (www.
mca.gov.in)–  কত ইিরভস্র �মরলেি িমপ দোনেল �রর 
ন�ংবো এই নবজ্নতি সংবোদ্ররে প্র�োনশত হওয়োর তোনরে 
ক্র� ক�োদে ( ১৪)  নদরির মরধ্ নরনজওিোল নরররক্টর, ইস্োিপ 
নরনজয়ি, নিজোম ্্োরলস, ২য় এমএসও নবন্ডং, �তু্প তল, 
২৩৪/ ৪, এ কজ নস কবোস করোর, �ল�োতো ৭০০ ০২০– এর 
�োরে তোঁর (  ্ ুং/ স্তী)  স্োর্পর ধরি ও নবররোনধতোর �োরে 
উরলেে �রর নলনেতভোরব জোিোি বো করনজস্োরপ রোর� ্োঠোি 
এবং এর সরগে এ�টি হলিিোমো দ্োরো বক্তব্ সমন্পত হওয়ো 
আবশ্� এবং এর এ�টি �ন্ অবশ্ই আরবদি�োরী 
এই ক�োম্োনির উক্ত করনজস্োরপ অনিরসর ঠি�োিোয় ক্শ 
�ররত হরব:  

আরবদনকার্রীর ্রক্ষ
রয়াল কব্ল এক্সর্াট্চি প্াাঃ সলাঃ

সা/ – 
( কমরলশ প্িাদ সতওয়াসর) 

সিররক্টর
DIN: 02208500

স্ান:  কলকাতা 
তাসরখ:   ০১. ০৩. ২০২২

ফম্চ নং:  আই এন সি– ২৬
ককন্দ্রীয় িরকার      সরসিওনাল সিররক্টর, ইস্ান্চ সরসিয়ন, 

কর্্চাররট সবষয়ক মন্ত্রক কলকাতা িম্রীর্।
ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩, ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩– এর 
১৩ ( ৪)  ধোরো 

এবং
 ক�োম্োনিজ ( ইি�র্পোররশি)  রুলস, ২০১৪–এর রুল 
৩০– এর সোব রুল– এর ক্লজ ( এ)  এবং নবষয়�

এবং
নবষয়: সহন্দ কেিঅরয়লি প্াইরেট সলসমরটি যোর 
 করনজস্োরপ অনিস: আলফানরিা এরস্ট, ৫ ম্ার্া কলন, 
কক্ষ নং ২২৩, ৩য় তল, কলকাতা– ৭০০০০১, ্সচিমব্

. . . আরবদনকার্রী
এতদ্দোরো জিসোধোররের জ্োতোর্প জোিোরিো হরছে কয, ৩১ 
জোিুয়োনর ২০২২ তোনররে অিুনঠিত উক্ত আরবদি�োরী 
ক�োম্োনির নবরশষ সোধোরে সভোয় গৃহীত এ�টি নবরশষ 
নসদ্োন্ত অিুযোয়ী ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩– এর ১২ এবং 
১৩ ধোরোধীরি ্সচিমব্ রাি্ ক্র� উত্তরপ্রদশ রাি্–
 কত এই ক�োম্োনির করনজস্োরপ অনিস স্োিোন্তররর উরদেরশ্ 
এই ক�োম্োনির সঙ্ঘস্োরর�র ্নরবতপরির নবষয়টি নিনচিত 
�রোর জি্ আরবদি�োরী ক�োম্োনির তররি নরনজওিোল 
নরররক্টর, ইস্োিপ নরনজয়ি, �ল�োতো সমীর্ এ�টি আনজপ 
ক্শ �রোর প্রস্োব আিো হরয়রে।
এই ক�োম্োনির করনজস্োরপ অনিরসর প্রস্োনবত উক্ত 
স্োিোন্তরর �োরও স্ো্প কু্ন্ন হরল বো কু্ন্ন হওয়োর সম্োবিো 
আরে বরল মরি �ররল নতনি/ তোঁরো এমনসএ– ২১ ক্োরপোল 
( www.mca.gov.in) – কত ইিরভস্র �মরলেি িমপ দোনেল 
�রর ন�ংবো এই নবজ্নতি সংবোদ্ররে প্র�োনশত হওয়োর 
তোনরে ক্র�  ক�োদে নদরির মরধ্ নরনজওিোল নরররক্টর, ইস্োিপ 
নরনজয়ি, নিজোম ্্োরলস, ২য় এমএসও নবন্ডং, �তু্প তল, 
২৩৪/ ৪, এ কজ নস কবোস করোর, �ল�োতো– ৭০০০২০– এর 
�োরে তোঁর ( ্ ুং/ স্তী)   স্োর্পর ধরি এবং নবররোনধতোর �োরে 
উরলেে �রর নলনেতভোরব জোিোি বো করনজস্োরপ রোর� ্োঠোি 
এবং এর সরগে এ�টি হলিিোমো দ্োরো বক্তব্ সমন্পত হওয়ো 
আবশ্� এবং এর এ�টি �ন্ অবশ্ই আরবদি�োরী এই 
ক�োম্োনির উক্ত করনজস্োরপ অনিরসর ঠি�োিোয় ক্শ �ররত 
হরব।

আরবদনকার্রীর ্রক্ষ
সহন্দ কেি অরয়লি প্াইরেট সলসমরটি

সাাঃ/ – 
( সকরশার রাঁদ আগরওয়াল) 

(  সিররক্টর ) 
 DIN: 01442192       

 স্োি:  �ল�োতো
       তোনরে:  ০১. ০৩. ২০২২

 ফম্চ নং:  আইএনসি–২৬
[ ককাম্াসনি ( ইনকর্্চাররশন)  রুলি, 

২০১৪–এর রুল ৩০ অনুযায়্রী] 
ক�োম্োনির করনজস্োরপ অনিস এ� রোজ্ ক্র� অি্ রোরজ্ 
স্োিোন্তররের জি্ সংবোদ্ররে প্র�োনশতব্ নবজ্নতি

ককন্দ্রীয় িরকার,  সরসিওনাল সিররক্টর, ইস্ান্চ সরসিয়ন, 
কলকাতা িম্রীর্

ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩, ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩– এর 
১৩( ৪) ধোরো এবং ক�োম্োনিজ ( ইি�র্পোররশি)  রুলস, 
২০১৪–এর রুল ৩০– এর সোব রুল ( ৫) – এর  ক্লজ ( এ)  
এবং নবষয়�

ও
নবষয়: সব্ুল কমাটরি প্াইরেট সলসমরটি (CIN: 
U70109WB1988PTC043912)  ক�োম্োনি আইি 
১৯৫৬ অধীরি এ�টি ক�োম্োনি যোর করনজস্োরপ অনিস 
১৯, ৩য় তল, আরএি মুেোনজপ করোর, �ল�োতো– ৭০০০০১, 
্নচিমবগে

. . . আরবদি�োরী
এতদ্দোরো জিসোধোররের জ্োতোর প্ জোিোরিো হরছে কয, 
 ২০২১ তোনররে অিুনঠিত উক্ত আরবদি�োরী ক�োম্োনির 
নবরশষ সোধোরে সভোয় গৃহীত এ�টি নবরশষ নসদ্োন্ত অিুযোয়ী 
ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩–এর ১৩  ধোরোধীরি ‘্সচিমব্ 
রাি্’  ক্র� ‘হসরয়ানা রাি্’–কত এই ক�োম্োনির 
করনজস্োরপ অনিস স্োিোন্তররর উরদেরশ্ এই ক�োম্োনির 
সঙ্ঘস্োরর�র ্নরবতপরির নবষয়টি নিনচিত �রোর জি্ 
আরবদি�োরী ক�োম্োনির তররি ক�ন্দীয় সর�োর  সমীর্ 
এ�টি আনজপ ক্শ �রোর প্রস্োব আিো হরয়রে।
এই ক�োম্োনির করনজস্োরপ অনিরসর প্রস্োনবত উক্ত 
স্োিোন্তরর �োরও স্ো্প কু্ণ্ণ হরল বো কু্ণ্ণ হওয়োর সম্োবিো 
আরে বরল মরি �ররল নতনি/তোঁরো এমসিএ–২১ ক্াট্চাল 
( www.mca.gov.in )–কত ইিরভস্র �মরলেি িমপ দোনেল 
�রর ন�ংবো এই নবজ্নতি সংবোদ্ররে প্র�োনশত হওয়োর 
তোনরে ক্র� ক�োদে  ( ১৪)  নদরির মরধ্ নরনজওিোল নরররক্টর, 
ইস্োিপ নরনজয়ি, নিজোম ্্োরলস, ২য় এমএসও নবন্ডং, �তু্প 
তল, ২৩৪/৪, এ কজ নস কবোস করোর, �ল�োতো– ৭০০০২০–
 এর �োরে তোঁর ( ্ ুং/  স্তী)  স্োর্পর ধরি ও নবররোনধতোর �োরে 
উরলেে �রর নলনেতভোরব জোিোি বো করনজস্োরপ রোর� ্োঠোি 
এবং এর সরগে এ�টি হলিিোমো দ্োরো বক্তব্ সমন্পত হওয়ো 
আবশ্� এবং এর এ�টি �ন্ অবশ্ই আরবদি�োরী এই 
ক�োম্োনির করনজস্োরপ অনিরসর ঠি�োিোয় ক্শ �ররত 
হরব, যোর ঠি�োিো ১৯, ৩য় তল, আরএন মুখাসি্চ করাি, 
কলকাতা– ৭০০০০১, ্সচিমব্

আরবদি�োরীর ্রক্
সব্ুল কমাটরি প্াইরেট সলসমরটি

স্ো/ – 
সবন্রীত কবসরওয়ালা

নরররক্টর
DIN: 00475273 

ঠি�োিো:  ১০/ ১১ সবপনপ্রয়োনবহোর হোউস েোস, 
দনক্ে নদনলে, নদনলে– ১১০০১৬, নদনলে–  নরআই

স্োি:  �ল�োতো
তোনরে:  ০২– ০৩– ২০২২

করসিস্াি্চ অসফি:  ইনডিয়োি করয়ি �ম্োউডি, কভরোভল, গুজরোর–৩৬২২৬৬
ব্াঞ্চ অসফি:  িং ৪০৪, ক্োর িং ৪, �্োমো� ক্োয়্োর, ২৪, �্োমো� ন্রির, �ল�োতো–৭০০০১৬

স্াবর িম্সত্তিমূহ সবসরির িন্ সবরিয় সবজ্ঞসতি
সিসকউসরটি ইন্াররস্ ( এনরফাি্চরমন্)  রুলি, ২০০২–এর রুল ৮( ৬)  –এর িংস্ানিমূহ 
িহ ্ঠন্রীয় সিসকউসরটাইরিশন অ্ান্ড সরকনস্টাকশন অফ সফনাসসিয়াল অ্ারিটি অ্ান্ড 
এনরফাি্চরমন্ অফ সিসকউসরটি ইন্াররস্ অ্াক্ট, ২০০২ –এর অধ্রীরন স্াবর ্সরিম্দ( িমূহ)  
সবসরির িন্ ই–সনলাম সবরিয় সবজ্ঞসতি।
এতদ্দোরো নবরশষত সংনলিষ্ট ঋেগ্রহীতো( গে)  ও জোনমিদোর( গে)   এবং জিসোধোররের জ্োতোর্প এই 
নবজ্নতি জোনর �রো হরছে কয, ঋেগ্রহীতোগে এবং  জোনমিদোরগে অ্পোৎ,  ( ১)  অসিত ক�াষ, ( ২)  
সপ্য়াঙ্কা ক�াষ এবং ( ৩)  শুেঙ্কর ক�াষ–এর ক্র� ০৭. ০৭. ২০২১ তোনররের নভনতিরত আনদত্ 
নবড়লো হোউনজং নিিোন্স নলনমররর ( জোনমিযুক্ত ঋেদোতো) –এর ্োওিো বোবদ ₹২৩,৫১,০৬২. ৪৭ 
( কতইশ লক্ষ একান্ন হািার বাষট্টি টাকা এবং িাতরসলিশ ্য়িা মাত্র) , তদু্নর আদোরয়র তোনরে 
্যপন্ত ্রবততী সুদ ও অি্োি্ ের�ো্োনত ্ুিরুদ্োররর লরক্্  জোনমিযুক্ত ঋেদোতো–এর �োরে 
বন্ধ� রোেো/  দোয়বদ্ এবং আনদত্ নবড়লো হোউনজং নিিোন্স নলনমররর ( জোনমিযুক্ত ঋেদোতো)–এর 
অিুরমোনদত আনধ�োনর� দ্োরো গঠিমূল�/ ব্বহোনর� দেল কিওয়ো  নিম্ননলনেত স্োবর সম্নতি 
‘ কযখারন আরে কিখারন’ , ‘ যা সকে ুআরে তা’  এবং ‘ কযখারন কযোরব আরে কিোরব’  নভনতিরত 
০১. ০৪. ২০২২ তোনররে নবনরি �রো হরব।
সম্নতির ধোযপ সংরক্ে মূল্ হল ₹২০,৮৮,০০০/ – ( কুনড় লক্ অষ্টোনশ হোজোর রো�ো মোরে)  এবং 
বোয়িো জমো ( ইএমনর)  অ্পোঙ্ক হল ₹২,০৮,৮০০/ – (দুই লক্ আর হোজোর আররশো রো�ো মোরে) । 
ইএমনর জমো কদওয়োর কশষ তোনরে হল ২৮ মো�প, ২০২২।
স্াবর িম্সত্তর সববরণ:  সনর্াক্ত িসমরত সনসম্চত সতনতলা সবস্ডংরয়র সবিত্রীয় তরল িামান্ 
কমরবসশ ৭২০ বগ্চফুট মার্র একটি ফ্্াট যার সস্সত ও সববরণ:  সমউসনসি্্াল কহাস্ডং নং 
২/ ১/ ১, ককদারনাথ কদউটি কলন, ওয়াি্চ নং ২২, থানা– ব্াটঁরা, ক্াাঃঅাঃ– কদমতলা, হাওড়া 
্ুরসনগরমর এলাকাধ্রীন, কদমতলা এিও ( হাওড়া) , ্সচিমব্, োরত–৭১১১০১।
নবনরির নবশদ শতপ ও নিয়মোবনলর জি্, অিুগ্রহ �রর আনদত্ নবড়লো হোউনজং নিিোন্স 
নলনমররর ( জোনমিযুক্ত ঋেদোতো)–এর ওরয়বসোইর অ্পোৎ, https://homefinance.
adityabirlacapital.com/ properties-for-auction-under-sarfaesi-act  অথবা 
https://sarfaesi.auctiontiger.net –কত কদওয়া সলঙ্ক কদখুন।
তাসরখ:  ০২. ০৩. ২০২২  সাাঃ– অনুরমাসদত আসধকাসরক
স্ান:  কলকাতা  আসদত্ সবড়লা হাউসিং সফনাসি সলসমরটি    

আসদত্ সবড়লা হাউসিং সফনাসি সলসমরটি    

 ফম্চ নং:  ইউআরসি–২
র্া্টার XXI –এর ্াট্চ ১ অধ্রীরন করসিরস্টশন 

িংরিান্ত সবজ্ঞসতির সবজ্ঞা্ন
[ ককাম্াসনি অ্াক্ট, ২০১৩–এর ৩৭৪( সব)  নং ধারা এবং 
ককাম্াসনি ( অথরাইিি টু করসিস্ার)  রুলি, ২০১৪–

এর রুল ৪( ১)  অধ্রীরন] 
১.  এতদ্দোরো এই নবজ্নতি জোনর �রো হরছে কয ক�োম্োনিজ 
অ্োক্ট, ২০১৩–এর ৩৬৬  ধোরোর ( ২)  িং উ্ধোরোধীরি 
করনজ্রিোর অি ক�োম্োনিজ, কসন্টোল করনজর্রিশি কসন্োর 
সমীর্ এই নবজ্নতি প্র�োরশর তোনরে ক্র� ্রিররো নদি 
্রর ন�ন্তু নতনরশ নদরির মরধ্ এই মরমপ এ�টি আরবদি 
ক্রশর প্রস্োব রোেো হরছে যোরত কমসোসপ বী ক� কলদোর 
ইডিোন্রিজ, এ�টি অংশীদোনর প্রনতঠিোি–ক� ক�োম্োনিজ 
অ্োক্ট, ২০১৩–এর �্ো্রোর XXI –এর ্োরপ ১ অধীরি 
কশয়োর দ্োরো সীমোবদ্ এ�টি ক�োম্োনি নহরসরব নিবন্ধী�ৃত 
�রো হয়।
২.  এই ক�োম্োনির মুে্ উরদেশ্ নিম্নরূ্: 
‘ ‘ �োমড়োজোত বস্ত, রুন্, �োমড়োর ক্োশো�, �োমড়োর ্ে্, 
�োমড়োর করেস, �োমড়োর ক�োর, �োমড়োর করোম, �োমড়োর গ্োভস, 
�োমড়োর কবল্ট, �োমড়োর শোরপ, ব্োগ, জুরতো সহ সব ধররির 
�োমড়োজোত সোমগ্রী, রুন্, �োমড়োর জ্োর�র ইত্োনদ নিমপোতো, 
আমদোনি�োরী ও রতিোনি�োরী নহরসরব ব্বসো �োনলরয় কযরত 
এবং কসই উরদেরশ্ সমস্ ববন�ররে্র ্্োরোিপ বো নরজোইরির 
সমস্ ধররের �োমড়োজোত ্ে্ বতনরর জি্ করলোনরং, নিটিং 
ও নস্ন�ং লে্োন্ স্ো্ি, ্নর�োলিো ও নিবপোহ �রো।
জুররো �্োরোরর সু্র ও মোশপোল আরপ অ্োরসেসনরজ, 
রিীড়োনবদরদর ক্োশো� ও কেলোর ক্োশো�, �োমড়োর 
জ্োর�র, �োমড়োর ্্োন্, হোতব্োগ, নরিির�স, সু্রর�স, 
করি–ক�োর, কবল্ট ইত্োনদর মরতো সব ধররির �োমড়োজোত 
্ে্, �োমড়োর ক্োশো�, ্ে্সোমগ্রী বতনর, নবনরি, রিয়, 
রতিোনি ও কলিরদি �রো।’ ’ 
৩.  প্রস্োনবত ক�োম্োনির েসড়ো কমরমোরোডিোম এবং 
আটিপ�লস অি অ্োরসোনসরয়শি এই ঠি�োিোনস্ত অনিরস 
এরস ্নরদশপি �রো কযরত ্োরর:  কজোি ২, লের িং ১৫৬, 
্োিো– ক�এলনস, কমৌজো– ক�এলনস এনরয়ো, দনক্ে ২৪ 
্রগিো, ্নচিমবগে–৭৪৩৫০২।
৪.  এতদ্দোরো এই নবজ্নতি জোনর �রো হরছে কয, উ্নরনলনেত 
আরবদরির ব্ো্োরর যনদ ক�োিও ব্নক্তর নবরুদ্ মত ্োর�, 
তোহরল নতনি তো এই নবজ্নতি প্র�োরশর তোনরে ক্র� 
একুশ নদরির মরধ্ নলনেতভোরব এই ক�োম্োনির করনজস্োরপ 
অনিরস এ� �ন্ ্োঠোরিোর ্োশো্োনশ এই ঠি�োিোয় 
জমো কদরবি:  নমনিন্রি অি �র্পোররর অ্োরিয়োসপ, কসন্টোল 
করনজর্রিশি কসন্োর, লের িং ৬, ৭, ৮, কসক্টর ৫, আইএমটি 
মোরিসর, কজলো– গুরুগ্রোম ( হনরয়োিো) , ন্ি–১২২০৫০।
তোনরে:  ১ মো�প, ২০২২।

আরবদনকার্রী( গণ) –এর নাম: 
১.  অলক কুমার কিনগুতি

২.  ইন্দনাথ কিনগুতি

 ্ ুিোওয়োলো নিি�্প নলনমররর
( ্ ূবপতি ম্োগমো নিি�্প নলনমররর) 

CIN: L51504WB1978PLC031813 
করনজস্োরপ অনিস:  ‘ কররভল্রমন্ হোউস’ , ২৪, ্ো�প ন্রির, �ল�োতো–৭০০০১৬

কিোি:  ০৩৩–৪৪০১ ৭৩৫০
ই–কমল:  compliance @poonawallafincorp.com 

ওরয়বসোইর:  www.poonawallafincorp.com  

প্কাশ্ সবজ্ঞসতি
এতদ্দোরো এই নবজ্নতি জোনর �রো হরছে কয, ভোরতীয় নরজোভপ ব্োঙ্ক ( আরনবআই)  বো অ্র 
ক�োিও উ্যুক্ত �তৃপ্রক্র তররি প্ররয়োজি কমোতোরব� প্ররযোজ্ আিুঠিোনি�তো কমরি ও 
শতপোবনল ্ূরে �রর এবং ১ কসরটেম্বর, ২০১৬ তোনরে সংবনলত সোকুপলোর িং নরএিনবআর 
ন্নর ০০৮/ ০৩. ১০. ১১৯/ ২০১৬–১৭ অিুযোয়ী আরনবআই–এর আগোম অিুরমোদরির 
কপ্রনক্রত ক�োম্োনি, কমসোসপ ্ুিোওয়োলো নিি�্প নলনমররর ( ্ ূবপতি ম্োগমো নিি� প্ 
নলনমররর) , করনজস্োরপ অনিরসর ঠি�োিো:  কররভল্রমন্ হোউস, ২৪, ্ো�প ন্রির, �ল�োতো–
৭০০০১৬ এবং �র প্োররর অনিরসর ঠি�োিো:  ৬০১, সতিম তল, নজররো ওয়োি আইটি ্ো�প, 
সোরভপ িং ৭৯/ ১, ক�োড়্োনড়, মোিঢওয়ো করোর, ্ুরে–৪১১০৩৬, এ�টি নবদ্মোি িি–ব্োনঙ্কং 
নিিোন্স ক�োম্োনি ( এেোরি এর ্রর ‘ উক্ত ক�োম্োনি’  নহরসরব উনলেনেত) –এর িবগঠিত 
্নর�োল�মণ্ডলীর অন্তভুপক্ত হরছেি নিরম্নোক্ত ব্নক্তগে— ( ১)  নমঃ আদর ্ুেোওয়োলো, 
ক�য়োরম্োি এবং িি–এনসেন�উটিভ নরররক্টর;  ( ২)  নমঃ অতুল কুমোর গুতিো, িি–এনসেন�উটিভ 
নরররক্টর;  ( ৩)  নমঃ প্রভো�র দোলোল, ইিনরর্রডিন্ নরররক্টর;  ( ৪)  নমঃ সোনজদ িজলভয়, 
িি–এনসেন�উটিভ নরররক্টর;  ( ৫)  নমঃ অমর কদশ্োরণ্ড, িি–এনসেন�উটিভ নরররক্টর;  
( ৬)  নমঃ অভয় ভুতোড়ো, ম্োরিনজং নরররক্টর;  ( ৭)  নমঃ কবোঁ্ো প্রসোদ রোও, ইিনরর্রডিন্ 
নরররক্টর;  ( ৮)  নমঃ নজ জগিরমোহি রোও, ইিনরর্রডিন্ নরররক্টর;  ( ৯)  নমঃ সঞ্জয় কুমোর, 
ইিনরর্রডিন্ নরররক্টর এবং ( ১০)  নবজয়লক্ষী আর আইয়োর, ইিনরর্রডিন্ নরররক্টর। 
্ূবপতি ্নর�োল�মণ্ডলীরত অন্তভুপক্ত নেরলি— ( ১)  নমঃ আদর ্ুেোওয়োলো, ক�য়োরম্োি 
এবং িি–এনসেন�উটিভ নরররক্টর;  ( ২)  নমঃ প্রভো�র দোলোল, ইিনরর্রডিন্ নরররক্টর;  ( ৩)  
নমঃ সোনজদ িজলভয়, ইিনরর্রডিন্ নরররক্টর;  ( ৪)  নমঃ অমর কদশ্োরণ্ড, িি–এনসেন�উটিভ 
নরররক্টর;  (৫)  নবজয়লক্ষী আর আইয়োর, ইিনরর্রডিন্ নরররক্টর;  ( ৬)  নমঃ কবোঁ্ো প্রসোদ 
রোও, ইিনরর্রডিন্ নরররক্টর;  (৭)  নমঃ নজ জগিরমোহি রোও, ইিনরর্রডিন্ নরররক্টর;  ( ৮)  
নমঃ সঞ্জয় কুমোর, ইিনরর্রডিন্ নরররক্টর। এই ্নরবতপরির মূল উরদেশ্ হল, ক�োম্োনির 
বতপমোি িি–ব্োনঙ্কং অ্পনিনত� �োরবোর আরও মজবুত �রো।
উ্নরিোনমত ক�োম্োনি, ্ূবপতি ্নর�োল�মণ্ডলী এবং বতপমোি ্নর�োল�মণ্ডলীর তররি 
জোনর�ৃত।
  ্ ুনাওয়ালা সফনক্্চ সলসমরটি

( ্ ূব্চতন ম্াগমা সফনক্্চ সলসমরটি) 
 –এর ্নর�োল�মণ্ডলীর জি্ ও তররি
 সাাঃ–
স্ান:  ্ুরণ মরনাি গুিরান
তাসরখ:  ০১. ০৩. ২০২২ সরফ কমপ্ারয়সি অসফিার

 ফম্চ নং: আইএনসি– ২৫এ
্াবসলক ককাম্াসনরক প্াইরেট ককাম্াসনরত রূ্ান্তররর িন্ 

িংবাদ্রত্র প্কাসশতব্ সবজ্ঞা্ন
সরসিওনাল সিররক্টর, সমসনসস্ট অফ কর্্চাররট অ্ারফয়াি্চ, ইস্ান্চ 

সরসিওন কলকাতা, ্সচিমব্ িম্রীর্
সম্ন�পত নবষয়:  ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, ২০১৩;  ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, 
২০১৩– এর ১৪ িং ধোরো এবং ক�োম্োনিজ ( ইি�র্পোররশি)  
রুলস, ২০১৪– এর রুল িং ৪১

— এবং —
সম্ন�পত নবষয়:  

ইন্ারর্াব ক্াস্টাল 
মারক্চট সলসমরটি

 যোর করনজস্োরপ অনিরসর ঠি�োিো:  �ক্ িং ৫০১, ৬ঠি তল, কগর িং 
২, ক্োদেোর ক�োরপ, ১৮, রবীন্দ সরনে, �ল�োতো– ৭০০ ০০১

. . . আরবদি�োরী
এতদ্দোরো জিসোধোররের জ্োতোর্প জোিোরিো হরছে কয, ০১ কিব্রুয়োনর 
২০২২ তোনররে অিুনঠিত উক্ত আরবদি�োরী ক�োম্োনি তোর 
বোনষপ� সোধোরে সভোয় গৃহীত এ�টি নবরশষ নসদ্োন্ত অিুযোয়ী এই 
ক�োম্োনির� প্রোইরভর নলনমররর ক�োম্োনিরত ্নরবতপরি আগ্রহী 
এবং এই নবষয়টি নিনচিত �রোর জি্ আরবদি�োরী ক�োম্োনির 
তররি উ্নরনলনেত রুলসমূহ–সহ ্ঠিীয় ক�োম্োনিজ অ্োক্ট, 
২০১৩– এর ১৪ িং ধোরোধীরি ক�ন্দীয় সর�োররর �োরে এ�টি 
আনজপ ক্শ �রোর প্রস্োব আিো হরয়রে। 
ক�োম্োনির প্রস্োনবত এই ্নরবতপরি/ স্্োরোরস �োরও স্ো্প কু্ণ্ণ 
হরল বো কু্ণ্ণ হওয়োর সম্োবিো আরে বরল মরি �ররল নতনি/ তোঁরো 
এই নবজ্নতি সংবোদ্ররে প্র�োনশত হওয়োর তোনরে ক্র� ক�োরদেো 
(  ১৪)   নদরির মরধ্ মহোমোি্ সরসিওনাল সিররক্টর, ইস্ান্চ সরসিয়ন, 
সমসনসস্ট অফ কর্্চাররট অ্ারফয়াি্চ বরাবরর সনিাম ্্ারলি, 
২য় এমএিও সবস্ডং, রতুথ্চ তল, ২৩৪/ ৪, এ কি সি কবাি করাি, 
কলকাতা– ৭০০ ০২০ ঠি�োিোনস্ত অনিরস স্োর প্র ধরি ও 
নবররোনধতোর �োরে উরলেে �রর নলনেতভোরব জোিোি বো করনজস্োরপ 
রোর� ্োঠোি এবং এর সরগে এ�টি হলিিোমো দ্োরো বক্তব্ সমন্পত 
হওয়ো আবশ্� এবং এর এ�টি �ন্ অব্শই আরবদি�োরী এই 
ক�োম্োনির নিম্ননলনেত করনজস্োরপ অনিরসর ঠি�োিোয় ক্শ �ররত 
হরব: কক্ষ নং ৫০১, ৬ষ্ঠ তল, কগট নং ২, ক্াদ্ার ককাট্চ, ১৮, 
রব্রীন্দ িরসণ, কলকাতা– ৭০০ ০০১।

আরবদি�োরীর জি্ ও তররি,
ইন্ার ক্াব ক্াস্টাল মারক্চট সলসমরটি 

সাাঃ
অরুণ কমাহতা

(  সিররক্টর)
DIN: 00322620

তোনরে:  ০১. ০৩. ২০২২  
স্োি:  �ল�োতো

 িংরশাধন্রী
গত ০১. ০৩. ২০২২ তোনররে �োইরজি 
মোর�পডিোইস প্রোইরভর নলনমররর, করনজঃ 
অনিস AJ –২৪৬ সল্টরল� নসটি, 
কসক্টর– ২, �ল�োতো– ৭০০০৯১– এর 
কয  ‘ িমপ িং আইএিনস ২৬’  প্র�োনশত 
হরয়নেল, তোরত উক্ত ক�োম্োনির CIN: 
U51109WB2006PTC111939 –
 এর ্নরবরতপ 
U51909WB2009PTC131640  
্নড়রত হইরব। ভুল প্র�োরশর জি্ 
দুঃনেত।  

   ফম্চ এ
প্কাশ্ ক�াষণা

[ ইিসলরভনন্স অ্োডি ব্োঙ্করোটেনস কবোরপ অি ইনডিয়ো (ইিসলরভনন্স কররজোনলউশি প্ররসস �র্পোররর 
্োসপিস)   করগুরলশিস, ২০১৬–র করগুরলশি ৬ অধীরি]  
করোজররল কররভল্োসপ প্রোইরভর নলনমররর– এর ঋেদোতোগরের অবগনতর জি্

দরকাসর তথ্াবসল
১. �র্পোররর ঋেগ্রহীতোর িোম করোজররল কররভল্োসপ প্রোইরভর নলনমররর

২. �র্পোররর ঋেগ্রহীতোর প্রনতঠিোর তোনরে ০৮.১০.২০০৪

৩. কয �তৃপ্রক্র অধীরি এই �র্পোররর ঋেগ্রহীতো 
প্রনতনঠিত/ নিবন্ধী�ৃত

করনজ্রিোর অি ক�োম্োনিজ, �ল�োতো

৪. �র্পোররর ঋেগ্রহীতোর �র্পোররর আইররনন্টি িম্বর U45201WB2004PTC100084

 ৫. �র্পোররর ঋেগ্রহীতোর করনজস্োরপ অনিস এবং মুে্ 
অনিস ( যনদ ্োর�)– এর ঠি�োিো

লের িং ৩, ব্ল�– ৩, রোজোরহোর, নিউরোউি, �ল�োতো, 
্নচিমবগে–৭০০১৫৬

৬. �র্পোররর ঋেগ্রহীতোর ্নররপ্রনক্রত ইিসলরভনন্স 
শুরুর তোনরে

২৮. ০২. ২০২২

৭. ইিসলরভনন্স কররজোনলউশি প্ররসস বন্ধ হওয়োর 
অিুনমত তোনরে

২৮. ০৮. ২০২২

৮. ইরন্নরম কররজোনলউশি প্ররিশিোল নহরসরব নরিয়োরত 
ইিসলরভনন্স প্ররিশিোরলর িোম এবং করনজর্রিশি 
িম্বর 

আিন্দ রোও ক�োরোদো, আইনবনবআই করনজঃ িং IBBI/IPA-002/
IP-N00286/2017-18/10844

৯ কবোররপ  নিবন্ধী�ৃত ইরন্নরম কররজোনলউশি 
প্ররিশিোরলর ঠি�োিো এবং ই– কমল আইনর

আিন্দ রোও ক�োরোদো,  ্ ্োর–৩, ৩য় তল, ৪০০নব/ ২এি 
এিএসনস কবোস করোর, নব/ ১, লক্ষীিোরোয়ে �রলোনি, �ল�োতো–
 ৭০০০৪৭। কমল আইনর: raoka55@gmail.com

 ১০. ইরন্নরম কররজোনলউশি প্ররিশিোরলর সরগে 
কযোগোরযোরগর জি্ ব্বহোযপ ঠি�োিো এবং ই– কমল 
আইনর

আিন্দ রোও ক�োরোদো, ্্োর–৩, ৩য় তল, ৪০০নব/ ২এি 
এিএসনস কবোস করোর, নব/ ১, লক্ষীিোরোয়ে �রলোনি, �ল�োতো–
 ৭০০০৪৭। কমল আইনর:  cs.resolutionprofessional@
gmail.com

১১. দোনব  জমো কদওয়োর কশষ তোনরে ১৪. ০৩. ২০২২ 

১২. ২১ িং ধোরোর ৬এ িং উ্ধোরোর ক্লজ ‘  নব’  – এর অধীরি 
ইরন্নরম কররজোনলউশি প্ররিশিোল দ্োরো নিধপোনরত 
ঋেদোতোরদর ( যনদ ্োর�)  করেনেনবভোগ

প্ররযোজ্ িয়

১৩. ক�োিও করেনেরত ঋেদোতোরদর অিুরমোনদতপ্রনতনিনধ 
নহরসরব নরিয়োশীল হওয়োর জি্ ন�ননিত ইরন্নরম 
কররজোনলউশি প্ররিশিোলরদর িোম ( প্রনত করেনের জি্ 
নতিজি �রর)  

প্ররযোজ্ িয়

১৪. �)  দর�োনর িমপ এবং 
( ে)  অিুরমোনদত প্রনতনিনধরদর নব শদ ত্্ উ্লব্ধ 
ররয়রে এেোরি:

ওরয়বনলঙ্ক: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads
ব্বহোনর� ঠি�োিো: প্ররযোজ্ িয়

এতদ্দোরো এই নবজ্নতি জোনর �রো হরছে কয, ি্োশিোল ক�োম্োনি ল’  ট্োইবুিোল, �ল�োতো কবঞ্চ ২৮. ০২. ২০২২ তোনররে করোজররল 
কররভল্োসপ প্রোইরভর নলনমররর– এর �র্পোররর ইিসলরভনন্স কররজোনলউশি প্ররসস শুরুর আরদশ জোনর �রররে।
এতদ্দোরো করোজররল কররভল্োসপ প্রোইরভর নলনমররর–এর ঋেদোতোরদর ও্ররর করনবরল রিম িং ১০–এ উনলেনেত ঠি�োিোয় 
ইরন্নরম কররজোনলউশি প্ররিশিোরলর �োরে ১৪. ০৩. ২০২২ তোনররের মরধ্ তোঁরদর দোনবগুনল য্োয্ প্রমোে সরমত ক্শ �রোর জি্ 
আহ্োি জোিোরিো হরছে। আন্প� ঋেদোতোরো য্োয্ প্রমোে সরমত তোঁরদর দোনবগুনল ক�বলমোরে ইরল�ট্নি� উ্োরয় জমো কদরবি। 
বোন� স�ল ঋেদোতো তোঁরদর দোনব প্রমোে সরমত রো� মোধ্রম বো ইরল�ট্নি� উ্োরয় জমো নদরত ্োররবি।
দোনবর স্রক্ নম্্ো অ্বো নবভ্োনন্ত�র প্রমোে দোনেল �ররল জনরমোিো �রো হরত ্োরর।
ইরন্নরম কররজোনলউশি প্ররিশিোরলর িোম ও স্োক্র: 
 সাাঃ
 স্ান:  কলকাতা , তাসরখ:  ১ মার্চ ২০২২  আনন্দ রাও ককারাদা

এনসিএলটি ৩এ
স্টিশরনর সবশদ সববরণ সদরয় সবজ্ঞা্ন

[ রুল ৩৫ দ্রষ্টব্] 
সিস্ ( সিএএ)  নং ২২৮/ ককসব/ ২০২১

যার ির্ িম্ক্চযুক্ত
সিএ ( সিএএ)  নং ৩১/ ককসব/ ২০২১

স্টিশরনর কনাটিি
এতদ্দোরো এই কিোটিস জোনর �রো হরছে কয, অরম্ব 
�রমোরট্র প্রোঃ নলঃ, অরম্ব অ্ো্োরপরমন্ প্রোঃ নলঃ, 
অরম্ব �মরলেসে প্রোঃ নলঃ, অরম্ব হোইরোইজ প্রোঃ নলঃ, 
অরম্ব ইিফ্োরর� প্রোঃ নলঃ, অরম্ব লেোজো প্রোঃ নলঃ, 
অরম্ব রোওয়োরস প্রোঃ নলঃ, আযপোরিত অ্ো্োরপরমন্ 
প্রোঃ নলঃ, আযপোরিত এিরক্লভ প্রোঃ নলঃ, আযপোরিত 
ইিফ্ো্রিো��োর প্রোঃ নলঃ, আযপোরিত লেোজো প্রোঃ নলঃ, 
বজরিসে প্র্োটিপজ প্রোঃ নলঃ, প্রনতভো নির�তি প্রোঃ 
নলঃ, নসমরলেসে অ্ো্োরপরমন্ প্রোঃ নলঃ, নসমরলেসে 
এিরক্লভ প্রোঃ নলঃ, নসমরলেসে ম্োিসি প্রোঃ নলঃ, 
নসমরলেসে নির�তি প্রোঃ নলঃ, নসমরলেসে নিমপোে প্রোঃ 
নলঃ, নসমরলেসে রোওয়োরস প্রোঃ নলঃ এবং নসমরলেসে 
ল্োডি অ্োডি হোউনজং কররভল্রমন্ প্রোঃ নলঃ এর 
সংযুনক্ত�রে প্র�রপের অিুরমোদি ্োওয়োর জি্ 
মহোমোি্ অ্োররভোর�র নমঃ অরেী গুহ এবং নমঃ 
অরুে কুমোর েোরডিনলয়ো, প্র ্যো�টিসরত ক�োম্োনি 
কসররিরোনর দ্োরো ক�োম্োনিজ ( �মরপ্রোমোইরজস, 
অ্োররঞ্জরমন্স অ্োডি অ্োমোলগোরমশি)  রুলস, 
২০১৬ এর রুল ১৫ সহ ্ঠিীয় ক�োম্োনিজ 
অ্োক্ট, ২০১৩–এর ২৩০ ক্র� ২৩২ িং 
ধোরোধীরি ১ কিব্রুয়োনর, ২০২২ তোনররে এ�টি 
ন্টিশি ক্শ �রো হরয়রে এবং উক্ত আরবদিটি 
ি্োশিোল ক�োম্োনি ল ট্োইবিুোরলর �ল�োতো 
কবরঞ্চ ১৯ এনপ্রল, ২০২২ তোনররে শুিোনির 
জি্ নিধপোনরত হরয়রে। ক�োিও ব্নক্ত উক্ত 
আরবদরির সম্পি বো নবররোনধতো �ররত �োইরল 
নিরজর িোম ও ঠি�োিোর সরগে তোঁর অ্বো তোঁর 
অ্োররভোর�ররর স্োক্র সরমত ইছেো নববৃত �রর 
ন্টিশিোররর অ্োররভোর�ররর �োরে এমিভোরব 
্োঠোরবি যোরত কসটি এই শুিোনির নিধপোনরত 
তোনররের �ম্রক্ দু’ নদি আরগ ন্টিশিোররর 
অ্োররভোর�ররর �োরে জমো ্রড়। ক�োিও 
ব্নক্ত এই আরবদরির নবররোনধতো �ররত �োইরল 
নিজস্ হলিিোমো সহ নবররোনধতোর �োরে উরলেে 
�রর ওই কিোটিরসর সরগে সংলগ্ন �রর কদরবি। 
প্ররযোজ্ অ্পোঙ্ক আদোয় নদরয় কয ক�োিও ব্নক্ত 
নিম্নস্োক্র�োরীর ক্র� ওই আরবদরির �ন্ 
সংগ্রহ �ররত ্োররি।
তোনরে:  ০২. ০৩. ২০২২

স্োঃ–
অরেী গুহ

( ন্টিশিোরগরের অ্োররভোর�র) 
[ এিররোলরমন্ িং:  এি/ ২৩০৪/ ২০৯০, সোল:  

২০১৮] 
নসন�উনরটি হোউস, নদ্তীয় তল, রুম িং ১১৫,

২৩নব, এি এস করোর, �ল�োতো–৭০০০০১
কমোবোইল:  + ৯১ ৯০০৭২০১৫৩৫

এিএএমএল কলকাতা ব্াঞ্চ
সবিত্রীয় তল, ৭, করি রিি কপ্ি, কলকাতা–৭০০০০১

কফান:  ০৩৩ ২২৩১ ১৪৭১/  ২২৬২ ৪৯৬১

‘্সরসশষ্ট IV  –A ’  [ রুল ৮( ৬)   –এর িংস্ানিমূহ দ্রষ্টব্]  স্াবর িম্সত্তিমূহ সবসরির িন্ সবরিয় সবজ্ঞসতি
সিসকউসরটি ইন্াররস্ ( এনরফাি্চরমন্)  রুলি, ২০০২–এর রুল ৮( ৬) –এর িংস্ানিমূহ িহ ্ঠন্রীয় সিসকউসরটাইরিশন অ্ান্ড সরকনস্টাকশন অফ সফনাসসিয়াল 
অ্ারিটি অ্ান্ড এনরফাি্চরমন্ অফ সিসকউসরটি ইন্াররস্ অ্াক্ট, ২০০২ – এর অধ্রীরন স্াবর ্সরিম্দিমূহ সবসরির িন্ ই–সনলাম সবরিয় সবজ্ঞসতি
এতদ্দোরো জিসোধোররের ্োশো্োনশ নবরশষ �রর জোনমিযুক্ত ঋেদোতো–এর �োরে বন্ধ� রোেো/  দোনেলরযোগ্ ও িীর� বনেপত স্োবর সম্নতিগুনল সম্ন�পত ঋেগ্রহীতো( গে)  ও 
জোনমিদোর( গে) –এর জ্োতোর্প জোিোরিো যোরছে কয, জোনমিযুক্ত ঋেদোতোরূর্ ইনডিয়োি ব্োঙ্ক ( ্ ূবপতি এলোহোবোদ ব্োঙ্ক) , এসএএম লোজপ রিোঞ্চ, �ল�োতো– এর অিুরমোনদত 
আনধ�োনর� কমিাি্চ মাসনক লসিসস্ক্স প্াাঃ সলাঃ, কর্্চাররট অসফি:  ৩এ, অ�ল্োডি কলেস, িবম তল, সু্র িং ৮নব, �ল�োতো–৭০০০১৭;  কমিাি্চ মাসনক লসিসস্ক্স 
প্াাঃ সলাঃ, ১১, ইন্দ কুমোর �োরিোনি ন্রির ( ৪, সোইিোগগ ন্রির) , িবম তল, �ল�োতো–৭০০০০১;  শ্রী সন্দী্ দোইমো, ন্তো– রোম অবতোর দোইমো, ১৭৭, নজ টি করোর ( ি্প) , 
সোলন�য়ো, হোওড়ো–৭১১১০৬;  শ্রী িন্দলোল শমপো, ন্তো– প্রয়োত মোনি� �োঁদ শমপো, ১৭৭, নজ টি করোর ( ি্প) , সোলন�য়ো, হোওড়ো–৭১১১০৬;  শ্রী ব�লোশ �ো�রো, ন্তো– শ্রী 
জগদীশ প্রসোদ �ো�রো, ১১, ক্ীররোদ ক�োষ করোর, ১৩, কগোলোবোনড়, হোওড়ো–৭১১১০১;  কমিাি্চ করািসলঙ্ক ইসন্ডয়া ( কপ্রোঃ– শ্রী সন্দী্ দোইমো) , ৩এ, অ�ল্োডি কলেস, িবম 
তল, সু্র িং ৮নব, �ল�োতো–৭০০০১৭;  কমআি্চ আরসত রোকলাইন প্াাঃ সলাঃ, ৪, সোইিোগগ ন্রির, �ল�োতো–৭০০০০১–এর ক্র� ০১. ০১. ২০১২ তোনররের নভনতিরত 
( সুদ ধরো হরয়রে ০১. ০১. ২০১২ ্যপন্ত)  জোনমিযুক্ত ঋেদোতোরূর্ ইনডিয়োি ব্োঙ্ক, এসএএম লোজপ রিোঞ্চ, �ল�োতো– এর ্োওিো বোবদ ₹৩,৩৯,০৪,৫৬৮. ০০ ( সতন ককাটি 
উনরসলিশ লক্ষ রার হািার ্াঁররশা আটষট্টি টাকা  মাত্র)  +  এই ব্োরঙ্কর ্োওিো সুদ ও মোসুল ্ুিরুদ্োররর জি্ এেোরি িীর� বনেপত স্োবর সম্নতিগুনলর গঠিমূল� দেল 
নিরয়রেি কযগুনল ২৩. ০৩. ২০২২  তোনররে ‘কযখারন আরে কিখারন’ , ‘যা সকে ুআরে তা’  এবং ‘ কযমন আরে কতমন’  নভনতিরত নবনরি �রো হরব।
সম্নতির িংরক্ষণ মূল্ হরব ₹৫০,৫৭,০০০/ – (্ঞ্চোশ লক্ সোতোন্ন হোজোর রো�ো মোরে)  এবং বায়না িমা ( ইএমসি)  হরব ₹৫,০৫,৭০০/ – (্াঁর লক্ষ ্াঁর হািার 
িাতরশা টাকা  মাত্র)।
ই–নিলোম উ্োরয় নবনরি হরত �লো সম্নতিগুনলর নিনদপষ্ট নববরে নিম্নরূ্: 

িম্সত্তর সবশদ সববরণ
‘ শুরভছেো আবোসি’  িোম� নবন্ডংরয়র তৃতীয় তরল সোমোি্ �মরবনশ প্রোয় ৮৮৮ বগপিুর মোর্র এ�টি স্য়ংসম্ূেপ আবোনস� ্্োর িং এসনভ/ ৩ এর অ্নরহোযপ সমগ্র 
্নরমোে, তৎসহ ওই নবন্ডংরয়র প্র্ম তরল সোমোি্ �মরবনশ ২৬৭ বগপিুর মোর্র নজ৩ িম্বরযুক্ত ও ইরনিনমপত এ�টি ্ো�ো ্োন�পং গ্োরোরজর ্ুররোরো, তৎসহ নবন্ডংরয়র 
নিম্ননস্ত সোমোি্ �মরবনশ ৪ �োঠো ৯ েরো� ১৫ বগপিুর জনমর অ্নরহোযপ সমগ্র ্নরমোরের অনবভক্ত সমোিু্োনত� অংশ ্নরমোে যোর নস্নত ও নববরে:  কমৌজো– ্োনত্ুকুর, 
্োিো– কল� রোউি, নমউনিনস্্োল কপ্রনমরসস িং ৩৪৭, কল� রোউি, ব্ল� ‘ এ’ , �ল�োতো–৭০০০৮৯, সোউ্ দমদম নমউনিনস্্োনলটির এলো�োধীি, ওয়োরপ িং ৩০, সোরব� 
নমউনিনস্্োল কহোন্ডং িং ৫০৭, হোল িং ১০১৮, অ্োনরশিোল নরন্রিক্ট সোব করনজর্রিশি অনিস– নবধোিিগর ( সল্ট কল� নসটি) , কজলো– উতির ২৪ ্রগিো, ০৪. ০৩. ২০০৫ 
তোনররের স্ত্বদনলল িং I –০৩৩৬৩। সম্নতির জনমর ক�ৌহনদে:  লের িং ৩৪৯ ( কল� রোউি, ব্ল� ‘ এ’ , �ল�োতো–৭০০০৮৯) ;  দনক্ে– ৬০ িুর �ওড়ো রোস্ো;  ্ূবপ– লের 
িং ৩৪৮, ব্ল� ‘ এ’ , �ল�োতো–৭০০০৮৯;  ্নচিম– লের িং ৩৪৬, ব্ল� ‘ এ’ , �ল�োতো–৭০০০৮৯। ্্োররর ক�ৌহনদে:  উতির– ্্োর িং এসনভ/ ৪;  দনক্ে– ৬০ িুর �ওড়ো 
রোস্ো;  ্ূবপ– মোটিরত নবন্ডংরয়র ্্োরসজ;  ্নচিম– মোটিরত নবন্ডংরয়র ্্োরসজ। গ্োরোরজর ক�ৌহনদে:  উতির– গ্োরোজ িং নজ৪;  দনক্ে– নসঁনড় এবং অনিস িং নজ/ ২;  
্ূবপ– মোটিরত নবন্ডংরয়র ্্োরসজ;  ্নচিম– মোটিরত নবন্ডংরয়র ্্োরসজ।

িম্সত্তর ও্র দায় ( যসদ থারক) অিুরমোনদত আনধ�োনরর�র সবপরসরো জ্োি ও ত্্োিুসোরর ও্রর বনেপত সম্নতির ও্র 
ক�োিও দোয় আরে বরল জোিো কিই।

িংরক্ষণ মূল্ ₹৫০,৫৭,০০০/ – (্ঞ্চোশ লক্ সোতোন্ন হোজোর রো�ো মোরে)
বায়না িমা ( ইএমসি) ₹৫,০৫,৭০০/ – (্োঁ� লক্ ্োঁ� হোজোর সোতরশো রো�ো  মোরে)
সবি বাড়ারনার মূল্ ₹১,০০,০০০/ – (এ� লক্ রো�ো মোরে) 
ই–সনলাম ্সররষবা প্দানকার্রীর প্্াটফরম্চ ই–সনলারমর তাসরখ 
ও িময় তাসরখ: 

২৩. ০৩. ২০২২ /  িময়:  িকাল ১১:  ০০টা কথরক সবরকল ৫: ০০টা
ওরয়বিাইট:  https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi  
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 আমোরদর ই–নিলোম ্নররষবো প্রদোি�োরী সংস্ো এমএসটিনস নলনমররর–এর ওরয়বসোইর ( www.mstcecommerce.com )  কদেোর জি্ নবরোররদর ্রোমশপ 
কদওয়ো হরছে। প্রযুনক্তগত সহোয়তোর প্ররয়োজি হরল অিুগ্রহ �রর এমএসটিনস–এর কহপেরর্ িম্বর:  ০৩৩–২২৯০ ১০০৪ এবং ্নররষবো প্রদোি�োরী সংস্োর 
কহপেররর্ উ্লব্ধ অি্ কহপেলোইি িম্বরগুনলরত কযোগোরযোগ �ররবি। এমএসটিনস নলনমরররর করনজর্রিশরির স্্োরোস জোিরত অিুগ্রহ �রর ibapiop@
mstcecommerce.com   এবং ইএমনর স্্োরোস জোিোর জি্ অিুগ্রহ �রর ibapifin@mstcecommerce.com  কমল আইনর–কত কযোগোরযোগ �ররবি।
সম্নতির নবশদ ত্্োবনল এবং সম্নতির েনব সরমত নিলোরমর শতপ ও নিয়মোবনলর জি্ অিুগ্রহ �রর https://ibapi.in  ওরয়বসোইর কদেুি এবং এই ক্োরপোল 
সম্ন�পত প্ররনের ব্োে্ো ক্রত অিুগ্রহ �রর এই কহপেলোইি িম্বরগুনলরত কযোগোরযোগ �ররবি:  ‘ ১৮০০ ১০২ ৫০২৬’  এবং ‘ ০১১–৪১১০ ৬১৩১’ ।
https://ibapi.in   এবং www.mstcecommerce.com   ওরয়বসোইরর এই িম্সত্তটি কখাঁিার িময় সবিাররদর উ্নরনলনেত সম্নতির আইনর িম্বর 
ব্বহোররর ্রোমশপ কদওয়ো হরছে।
তাসরখ:  ০১. ০৩. ২০২২;  স্ান:  কলকাতা                                                                                                          অনরুমাসদত আসধকাসরক 

কম্চখাসল/  ব্বিা/ বাসণি্/  
হারারনা/ প্াসতি  ইত্াসদ সবজ্ঞা্ন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা

অসতসরক্ত শব্দ ১৮ টাকা

কলকাতা বইরমলায় দমকাল সবোরগর স্ল উরবিাধন কররলন দতিররর মন্ত্র্রী িুসিত বিু। সেরলন দতিররর 
মহাসনরদ্চশক রণব্রীর কুমার–িহ অন্ আসধকাসরকরা। ম্লবার।  িানসদরক, ি্্রীতসশল্্রী ইমন ররিবততীর 

উরদ্ারগ আরয়াসিত বিরন্তাৎিরব িমবায়মন্ত্র্রী অরূ্ রায়। সললুয়ার সমর্াড়ায়। েসব:  আিকাল

ম্লবার সশবরাসত্র উ্লরক্ষ দু’ বের ্র খরুল কদওয়া হল তাররকশ্বর মসন্দররর গে্চগহৃ। এসদন িকাল কথরকই 
েক্তরদর সেড় উ্রর ্রড়। কিলা প্শািরনর তররফ মসন্দর রত্বরর সেল কড়া সনরা্ত্তা। েসব:  ্াথ্চ রাহা

  বুস্ার ্াসম্ং কস্শন
মধ্ হাওড়ার কক্ুকুর ও িংলগ্ন এলাকায় িরলর িমি্ার স্ায়্রী িমাধারন 
একটি বুস্ার ্াসম্ং কস্শন ও গে্রীর নলকূ্ নতুনোরব কতসর হল। উরবিাধন 
কররলন িমবায়মন্ত্র্রী অরূ্ রায়। ওই এলাকার িরলর ট্াঙ্ক ও ্াসম্ং 
কস্শনটি সকেসুদন আরগ সবকল হরয় যাওয়ায় িলিঙ্কট কদখা সদরয়সেল। এই 
িমি্ার িমাধারন উরদ্াগ কনয় প্শািন। 

 সবরক্ষাে কদগ্ায়
কদগ্ার কলিুর ্ঞ্চারয়ত এলাকায় কতরলর িন্ান কররত সগরয় করয়কটি 
বাসড় ও সু্রলর কদওয়ারল ফাটল ধরররে বরল স্ান্রীয় বাসিন্দারদর অসেরযাগ। 
এই অসেরযারগ ম্লবার ওএনসিসি–র গাসড়, িরঞ্াম আটরক কররখও 
সবরক্ষাে কদখান বাসিন্দারা। িংস্ার কারে ক্ষসত্ূররণর দাসব কররন তঁারা। 
্ুসলশ সগরয় ক্ষসত্ূররণর আশ্বাি সদরল সবরক্ষাে তুরল কনন বাসিন্দারা। 

 িুট সমরল আগুন
িগদ্রলর কম�না িুট সমরল সবধ্ংি্রী আগুন। ম্লবার। দমকরলর সতনটি 
ইসঞ্ন, প্ায় সতন �ণ্ার করষ্টায় আগুন আয়রত্ত আরন। শট্চ িাসক্চট কথরকই িুট 
সমরল আগুন লারগ বরল প্াথসমক তদরন্ত অনুমান দমকরলর। িানা কগরে, 
িুট সমরলর ্্াসকং সবোরগ প্থরম আগুন লারগ। ককউ হতাহত না হরলও 
প্রুর ক্ষয়ক্ষসত হয়।

আিকারলর প্সতরবদন

ওয়োররপর বোনসন্দোরদর অভোব–অনভরযোগ জোিরত, কমোবোইল অ্ো্ 
�োল ু�ররলি ৮৬ ওয়োররপর �োউনন্সলর কসৌরভ বস।ু মগেলবোর এর 
উরদ্োধি �ররি স্োস্্ দতিররর রোষ্ট্রমন্তী, ্রু ও িগররোন্নয়ি মন্তী 
�নন্দমো ভট্ো�োযপ। নেরলি কময়র ্ োনরষদ কদবোনশস কুমোর, ববশ্োির 
�রট্ো্োধ্োয় এবং সন্দী্ বনসে। এই প্র্ম �ল�োতো ্ুরসভোর 
ক�োিও ওয়োররপর নিজস্ অ্ো্ �োল ুহল। অ্ো্টির িোম ‘ �োউনন্সলর 
কহপে কর্’। কসৌরভ জোিোি, িোগনর�রদর সমস্ো সমোধোরির 
জি্ এই অ্ো্। এটি ব্বহোর অত্ন্ত সহজ। বধুবোরই কলে কস্োর 
ক্র� অ্ো্টি রোউিরলোর �রো যোরব। অনভরযোগ জোিোরিোর জি্ 
অ্োর্ নগরয় নিরজরদর িোম, ঠি�োিো এবং কমোবোইল িম্বর নদরয় 
িন্ভুক্ত �ররত হরব। তোর্র সোরজশি অ্শরি নগরয় অনভরযোগ 
েনব–সহ জোিোরত ্োররবি িোগনর�রো। অনভরযোরগ�োজ হরছে 
ন�িো কস্রোস অ্শরি নগরয় বোনসন্দোরো কসরোও কদেরত ্োরবি।

দ্রুত মুশসকল আিারন অ্া্ রালু ্ুরিোর 

মন্ত্র্রী মা রসন্দমা েট্ারারয্চর ির্ কাউসসিলর কেরল 
কিৌরে এবং কময়র ্াসরষদ কবশ্বানর ররট্া্াধ্ায়।

কনাটিি
এতদ্দোরো এই কিোটিস জোনর �রো হরছে কয, অরশো� কুমোর বজি–এর স্ত্বোধীরি ওনররয়ন্োল �োবপি অ্োডি ক�নম�্োলস নলনমররর–এর 
নিরম্নোক্ত কশয়োর সোটিপনির�রগুনল হোনররয় নগরয়রে এবং এসের�ঞ্জর সোটিপনির�র জোনরর জি্ ক�োম্োনির �োরে আরবদি জোিোরিো হরয়রে।

 কফাসলও নং/  নাম িাটি্চসফরকট নং সনসদ্চষ্ট িংখ্া কশয়াররর িংখ্া

 এ০০৫৬৫৫/  অরশো� কুমোর বজি ৩১০৫৫ ৩৩৭২৬৫৩ – ৩৩৭২৭০২ ৫০

  ৫১৪৮২ ৫০৪৬৫৩৯ – ৫০৪৬৫৮৮ ৫০

উ্ররোক্ত নবষরয় ক�োিও অনভরযোগ ্ ো�রল তো এই কিোটিরসর তোনরে ক্র� এ� মোরসর মরধ্ ক�োম্োনি বো তোর করনজ্রিোর নলঙ্ক ইিরোইম 
ইনডিয়ো প্রোঃ নলঃ, �ল�োতো–কত জোিোরত হরব। এই কময়োরদর ্রর ক�োম্োনি এসের�ঞ্জ সোটিপনির�র( সমূহ)  জোনর �রোর ্র্ অগ্রসর 
হরব। উক্ত কশয়োরগুনল নিরয় ক�োিও প্র�োর কলিরদি িো–�রোর জি্ জিসোধোরের� সত�প �রর কদওয়ো হরছে।

স্ান:  কলকাতা সাাঃ–
তাসরখ:  ০২. ০৩. ২০২২ অরশাক কুমার কিন

 
িাররগামা ইসন্ডয়া সলসমরটি

CIN: L2221WB1946PLC014346 
করনজ অনিস:  ৩৩ যরশোর করোর, দমদম �ল�োতো– ৭০০০২৮

করনল–  ০৩৩– ২৫৫১২৯৮৪/ ৪৭৭৩, ই– কমল:  co.sec@saregama.com 
ওরয়ব:   www.saregama.com 

ক্াস্াল ব্ালট ও ই– কোটিং সবজ্ঞসতি
১)  িাররগামা ইসন্ডয়া সলসমরটি ( সদ ককাম্াসন)  এর সদস্গের� নবজ্নতি প্রদোি �রো হরছে কয নদ ক�োম্োনিজ অ্োক্ট ২০১৩ 
( সদ অ্াক্ট)  কস�শি ১০৮ এবং ১১০ সরগে ্ঠিতব্ ক�োম্োনিজ ( ম্োরিজরমন্ অ্োডি অ্োরনমনির্রিশি)  রুলস ২০১৪ রুল 
২২ যো সমরয় সমরয় ্নরমোনজপত ( রুলস)  সরগে ্ঠিতব্ �র্পোররর নবষয়� মন্তর�র সোকুপলোর িং ১৪/ ২০২০ তোনরে ৮ এনপ্রল 
২০২০, ১৭/ ২০২০ তোনরে ১৩ এনপ্রল ২০২০, ২২/ ২০২০ তোনরে ১৫ জুি ২০২০, ৩৩/ ২০২০ তোনরে ২৮ কসরটেম্বর ২০২০ 
৩৯/ ২০২০ তোনরে ৩১ নররসম্বর ২০২০, ১০/ ২০২১ তোনরে ২৩ জুি ২০২১ এবং ২০/ ২০২১ তোনরে ৮ নররসম্বর ২০২১ 
( এমসিএ)  ( এ�নরেতভোরব এমসিএ িাকু্চলারি নহরসরব নববৃত)  এবং নদ নসন�উনরটিজ অ্োডি এসের�ঞ্জ কবোরপ অি ইনডিয়ো ( নলনস্ং 
অবনলরগশিস অ্োডি নরসরক্লোজোর নরর�োয়োররমন্স)  করগুরলশিস ২০১৫ করগুরলশি ৪৪ যো সমরয় সমরয় ্নরমোনজপত ( কিসব 
সলসস্ং করগুরলশনি)  সরগে ্ঠিতব্ কসনব সোকুপলোর িং SEBI/HO/CFD/CMD 1/CIR/P/2020/79  তোনরে ১ ২ কম 
২০২০ এবং SEBI/HO/CFD/CMD ২/CIR/P/2020/ 11  তোনরে ১৫ জোিুয়োনর ২০২১ এবং ইিনস্টিউর অি ক�োম্োনি 
কসররিরোনরজ অি ইনডিয়ো এর কসররিরোনরয়োল স্্োডিোরপস অি কজিোররল নমটিংস এবং অ্োরক্টর অি্োি্ ধোরো সমূহ অিুযোয়ী ( সহ 
নবনধবদ্ ্নরমোজপি বো ্নরবতপি তদসম্র�প)  নবজ্নতিরত নববৃত নবরশষ নসদ্োন্ত ক্োস্োল ব্োলর মোধ্রম ববদু্নতি মোধ্রম কভোর 
( সররমাট ই– কোটিং)  প্রদোি মোধ্রম ক�োম্োনিজ অ্োক্ট ২০১৩ অিুযোয়ী �)  িতুি আটিপর�লস অি অ্োরসোনসরয়শিস ( এওএ)  
নবদ্মোি এওএ স্োরি এবং ে)  নবভোজি ( নবভোগ)  ১টি ইকুইটি কশয়োর যোর কিস ভ্োলু ₹ ১০ ( সমূ্েপ প্রদতি)  প্রনতটি ₹ ১/ –  রো�ো 
কিস ভ্োলু মরূল্র ( সম্ূেপ প্রদতি)  এবং কমরমোররডিোম অি অ্োরসনসরয়শি– এর মূলধি প্রস্োব ্নরবতপি
২)  ক্োস্োল ব্োলর নবজ্নতি ০১ মার্চ ২০২২ তোনররে ববদু্নতি মোধ্রম কপ্ররে �রো হরয়রে স�ল সদস্গের� যোঁরদর ই– কমল 
ঠি�োিো ক�োম্োনি বো ক�োম্োনির করনজ্রিোর  অ্োডি কশয়োর ট্োন্সিোর এরজন্ এমনসএস কশয়োর ট্োন্সিোর এরজন্ ( আরটিএ)  বো 
তোরদর নরর্োনজরনর ্োটিপনসর্ন্স ( সির্াসিটসর)  এর �োরে শুরিবার ২৫ কফব্রুয়াসর ২০২২ তোনররে ( সনণ্চায়ক তাসরখ)  
িন্ভুক্ত ররয়রে যো এমনসএ সোকুপলোরসমূহ ও কসনব সোকুপলোরসমূহ অিুযোয়ী প্ররযোজ্। এমনসএ সোকুপলোরস ও কসনব সোকুপলোরস 
অিুযোয়ী ক্োস্োল ব্োলর এর ব্বহোনর� �ন্ কপ্রনরত হয়নি।
৩)  এমনসএ সোকুপলোরস অিুযোয়ী ক�োম্োনি তোর সদস্গের� ই– কভোটিং সনুবধো প্রদোি �রররেি যোর দ্োরো তোরো ব্বহোনর� 
ক্োস্োল ব্োলর স্োরি ববদু্নতি মোধ্রম কভোর প্রদোি �ররত ্ োররি। সদস্গরের মতোমত ক�বলমোরে নররমোর ই– কভোটিং মোধ্রম 
অিুনঠিত হরব। এই �োররে ক�োম্োনি সদস্গরের ই– কভোটিং সুনবধোর জি্ ি্োশিোল নসন�উনরটিজ নরর্োনজরনর নলনমররর 
( এনএিসিএল) – ক� নিরয়োগ �রররেি।
৪)  নররমোর ই– কভোটিং এর নবশদ ্ দ্নত ও নিরদপশোবনল ক্োস্োল ব্োলর নবজ্নতিরত প্রদতি। নররমোর ই– কভোটিং আরম্ হরব বুধবার 
২ মার্চ ২০২২ িকাল ৯টায় ( োরত্রীয় িময়)  এবং কশষ হরব বৃহস্পনতবোর ৩১ মার্চ ২০২২ সবকাল ৫টায় ( োরত্রীয় িময়) । ওই 
সমরয় কয স�ল সদরস্র িোম নিেপোয়� তোনরে শুরিবার ২৫ কফব্রুয়াসর ২০২২ তোনররে সদস্গরের েোতোয় বো লোভজি� সদস্ 
নহরসরব ররয়রে তোরো কভোর প্রদোি �ররত ্োররবি। নিেপোয়� তোনররে সদস্গরের   কশয়োর ধরর রোেো অিু্োরত কভোরোনধ�োর 
নিধপোনরত হরব। ওই সময় ১ তোনররের ্রর ই– কভোটিং স্ী�ৃত হরব িো এবং এিএসনরএল কভোটিং মনরউল নিন্রিয় �রর কদরবি। 
ক�োিও সদস্ ক�োিও নররজোনলউশরির ও্রর এ�বোর কভোর প্রদোি �ররল ্রবততী�োরল তো আর ্নরবতপি �ররত ্োররবি 
িো। নিেপোয়� তোনররে কয ব্নক্ত সদস্ িি নতনি ক্োস্োল ব্োলর নবজ্নতি তর্্র জি্ গ্রহে �ররবি। এ�নরেতভোরব কশয়োর ধরো 
্ো�রল যোর িোম উচ্চতর স্োরি ররয়রে নতনি কভোরোনধ�োর প্ররয়োগ �ররত ্োররবি।
৫)  এমনসএ সোকুপলোরস এবং কসনব সোকুপলোরস অিুযোয়ী ক�োম্োনির ক্োস্োল ব্োলর নবজ্নতি ক�োম্োনির ওরয়বসোইর www.
saregama.com   এবং স্� এসের�ঞ্জ সমূরহর ওরয়বসোইর য্ো নবএসই নলনমররর ( নবএসই)  www.bseindia.com   এবং 
ি্োশিোল স্� এসের�ঞ্জ অি ইনডিয়ো নলনমররর ( এিএসই)  www.nseindia.com  এবং ি্োশিোল নসন�উনরটিজ নরর্োনজরনর 
নলনমররর ( এিএসনরএল) , নররমোর ই– কভোটিং প্রদোি�ো রী সংস্ো www.evoting.nsdl.com – কত ্োওয়ো যোরব।
৬)  ব্বহোনর� আ�োরর কশয়োর ধরর রোেো সদস্গে অিুররোধ্ররের ্্োি �রো �ন্ কযেোরি সদরস্র িোম, কিোনলও িম্বর 
এবং সমূ্েপ ঠি�োিো ও কমোবোইল িম্বর ররয়রে ই– কমল ঠি�োিো িন্ভুক্ত �রবোর জি্ স্প্রত্োনয়ত ্্োি �রো ্্োি �োররপর 
�ন্, এবং কয ক�োিও িন্ ( য্ো আধোর �োরপ, রেোইনভং লোইরসন্স, কভোর ্নর�য়্রে, ্োসর্োরপ)  ঠি�োিোর প্রমোে্রে নহরসরব 
ক�োম্োনির আরটিএ– ক� mcssta@rediffmail.com    বো ক�োম্োনির� co.sec@saregama.com – কত কমল �রর 
জোিোরবি। নররমটিনরয়োলোইজর আ�োরর কশয়োর ধরো ্ো�রল তোরদর নরর্োনজরনর ্োটিপনসর্ন্– এর সরগে ই– কমল ঠি�োিো 
আ্ররর �রোরবি।
৭)   শ্রী কমোহি রোম কগোরয়ঙ্কো �মপরত ক�োম্োনি সন�ব ( সদস্ িং F4515  এবং  CP no: 2551) – ক� ক্োস্ীল ব্োলর ্দ্নত সুঠি ু
ও স্ছেভোরব ্নর�োলিোর জি্ নিরয়োগ �রো হরয়রে ক্োস্োল ব্োলররর িলোিল সহ স্ক্রটিিোইজোররর নরর্োরপ নররমোর ই– কভোটিং 
কশষ হওয়োর ২টি �োযপ�রী নদরির মরধ্ ক�োনষত হরব। িলোিল স্� এসের�ঞ্জ সমরূহ প্রদোি �রো হরব এবং ক�োম্োনির 
ওরয়বসোইর www.saregama.com   এবং এিএসনরএল– এর ওরয়বসোইর www.evoting@nsdl.com   এবং ক�োম্োনির 
করনজস্োরপ অনিরস প্রদোি �রো হরব।
৮)  ক�োিও প্রনে ্ো�রল কশয়োরধোর�গরের জি্ নফ্র�োরয়ন্নল আ্র ক�োরচিিস ( এিএন�উস)  এবং ই–  কভোটিং 
ম্োিুয়োল কদেুি যো ্োওয়ো যোরব www.evoting.nsdl.com – এর রোউিরলোর নবভোরগ বো কিোি �রুি নিঃশুল্ক িম্বরর 
১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২৪ ৪৩০ বো অিুররোধ �রুি শ্রীমতী ্লেবী মোররে, ম্োরিজোর এিএসনরএল ইরমল 
আই নর:  evoting@nsdl.co.in  এমনসএসোকুপলোর সমূহ ও কসনব সোকুপলোরসমূহ অিুযোয়ী এই নবজ্নতি সদস্গরের ত্্ 
ও সুনবধোর জি্ প্রদোি �রো হল।
 কবোররপর আরদশোিুসোরর
 সবরিম কমরহরা
তোনরে:  ০১ মো�প ২০২২ ম্োরিনজং নরররক্টর
স্োি:  মুম্বই  DIN: 03556680

 প্কাশ্ সবজ্ঞসতি
নরজোভপ ব্োঙ্ক অি ইনডিয়ো দ্োরো সংবোদ্রে নবজ্নতি িং 
DNBR(PD) CC. No. 065/03.10.001/2015 -
16 , তোনরে–  ৯ জুলোই ২০১৫ অিুযোয়ী নবজ্নতি 
প্রদোি �রো হরছে কয, ৩ ( নতি)  জি নরররক্টররর 
মরধ্ ( ১)   শ্রী কগোকুল কুমোর আগরওয়োলো (DIN: 
01349133)  ৬৭২৯, ন�ংসহোরবোর র.  রোরঞ্চো 
্োরলোস ভোররদস, নসএ ৯০২৭৫ ইউএসএ, ( ২)  শ্রী 
ররমশ কুমোর আগরওয়োলো ( DIN: 00572860) 
 ১৫, নস এই� এনরয়ো, করোর িং ১২, কসোিোনর, ্ূবপ 
নসংভূম, জোমরশদ্ুর, ঝোড়েণ্ড–৮৩১ ০১১ এবং 
( ৩)  শ্রী সুরবোধ কুমোর সোহু ( DIN: 01130788) , 
প্রযরনে িরহনর সোহু, ্ঞ্চোরয়ত–  দুদরো, ক্োস্– দুদরো, 
কসরোইর�লো েোরসোওয়োি, ঝোড়েণ্ড– ৮৩১ ০০২, 
নসটিনস ইিরভস্রমন্স প্রোইরভর নলনমররররর, যোর 
করনজস্োরপ অনিস–  কসন্োর ্রয়ন্, �ক্ িং ৩২২, 
২১, কহমন্ত বসু সরনে, �ল�োতো– ৭০০ ০০১ , শ্রী 
সুরবোধ কুমোর সোহু ( DIN: 01130788) ,  প্রযরনে–  
িরহনর সোহু, ্ঞ্চোরয়ত–  দুদরো, ক্োস্– দুদরো, 
কসরোইর�লো েোরসোওয়োি, ঝোড়েণ্ড–৮৩১ ০০২, 
২২. ০২. ২০২১ ক্র� ক�োম্োনির সরগে সম্ন�পত 
িি এবং শ্রী নবশোল কুমোর আগরওয়োলো (DIN No.  
00746390) , ১৫, নস এই� এনরয়ো, করোর িং ১২, 
কসোিোনর, ্ূবপ নসংভূম, জোমরশদ্ুর, ঝোড়েণ্ড–৮৩১ 
০১১, ২২.০২. ২০২১ ক্র� নিরয়োনজত হরয়রেি 
এবং উক্ত ্নরবতপরির ্রর নসটিনস ইিরভস্রমন্স 
প্রোইরভর নলনমররররর ব্বস্ো্িো �লনত নরররক্টরগে 
( ১)  শ্রী কগোকুল কুমোর আগরওয়োলো  (DIN: 
01349133) ৬৭২৯, ন�ংস হোরবোর, র.  রোরঞ্চো 
্োরলোস ভোররদস, নসএ ৯০২৭৫ ইউএসএ,  ( ২) শ্রী 
ররমশ কুমোর আগরওয়োলো ( DIN: 00572860)  ১৫, 
নস  এই� এনরয়ো, করোর িং ১২, কসোিোনর, ্ূবপ নসংভূম, 
জোমরশদ্ুর, ঝোড়েণ্ড–৮৩১ ০১১ এবং শ্রী নবশোল 
কুমোর আগরওয়োলো (DIN No.  00746390) , ১৫, 
নস  এই� এনরয়ো, করোর িং ১২, কসোিোনর, ্ূবপ নসংভূম, 
জোমরশদ্ুর, ঝোড়েণ্ড–৮৩১ ০১১– এর ও্র ি্স্।
স�রলর তর্্র জি্।
কবারি্চর আরদশানুিারর
১)  কগাকুল কুমার আগরওয়ালা –  সিররক্টর
২)  ররমশ কুমার আগরওয়ালা –  সিররক্টর
৩)  সবশাল কুমার আগরওয়ালা
 নসটিনস ইিরভস্রমন্স প্রোইরভর নলনমররর
কসন্োর ্রয়ন্, �ক্ িং ৩২২, ২১, কহমন্ত বসু সরনে, 
�ল�োতো– ৭০০ ০০১

তাসরখ:  ০২. ০৩. ২০২২
স্ান:  কলকাতা
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