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রাজ্য

ৼ

কলকাতা বুধবার ২ মার্চ ২০২২

ফর্ম নং: আইএনসি–২৫এ


পাবলিক ক�োম্পানিকে প্রাইভেট ক�োম্পানিতে রূপান্তরের জন্য
সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর, মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, ইস্টার্ন
রিজিওন কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
সম্পর্কিত বিষয়:ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩;ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট,
২০১৩–এর ১৪ নং ধারা এবং ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)
রুলস, ২০১৪–এর রুল নং ৪১
— এবং —
সম্পর্কিত বিষয়:

কর্মখালি/ ব্যবসা/বাণিজ্য/
হারান�ো/প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা
অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

ইন্টারগ্লোব ক্যাপিটাল
মার্কেট লিমিটেড

সংশ�োধনী

যার রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা:কক্ষ নং ৫০১, ৬ষ্ঠ তল, গেট নং
২, প�োদ্দার ক�োর্ট, ১৮, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা–৭০০ ০০১
... আবেদনকারী
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, ০১ ফেব্রুয়ারি
২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত আবেদনকারী ক�োম্পানি তার
বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই
ক�োম্পানিকে প্রাইভেট লিমিটেড ক�োম্পানিতে পরিবর্তনে আগ্রহী
এবং এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারী ক�োম্পানির
তরফে উপরিলিখিত রুলসমূহ–সহ পঠনীয় ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট,
২০১৩–এর ১৪ নং ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি
আর্জি পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
ক�োম্পানির প্রস্তাবিত এই পরিবর্তনে/স্ট্যাটাসে কারও স্বার্থ ক্ষু ণ্ণ
হলে বা ক্ষু ণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করলে তিনি/তাঁরা
এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে চ�োদ্দো
(১৪) দিনের মধ্যে মহামান্য রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন,
মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স বরাবরে নিজাম প্যালেস,
২য় এমএসও বিল্ডিং, চতু র্থ তল, ২৩৪/৪, এ জে সি ব�োস র�োড,
কলকাতা–৭০০ ০২০ ঠিকানাস্থিত অফিসে স্বার্থের ধরন ও
বির�োধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড
ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত
হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অব্যশই আবেদনকারী এই
ক�োম্পানির নিম্নলিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে
হবে: কক্ষ নং ৫০১, ৬ষ্ঠ তল, গেট নং ২, প�োদ্দার ক�োর্ট, ১৮,
রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা–৭০০ ০০১।
আবেদনকারীর জন্য ও তরফে,
ইন্টার গ্লোব ক্যাপিটাল মার্কেট লিমিটেড
স্বাঃ
অরুণ ম�োহতা
তারিখ: ০১.০৩.২০২২
(ডিরেক্টর)
স্থান: কলকাতা
DIN: 00322620

ফর্ম নং: আইএনসি–২৬
কেন্দ্রীয় সরকার রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন,
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা সমীপে।
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩, ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর
(৪) ধারা
এবং
ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)রুলস, ২০১৪–র রুল ৩০–
এর সাব রুলের ক্লজ (এ)এবং বিষয়ক
এবং
বিষয়: এম্পায়ার ট্রেডলিঙ্কস প্রাইভেট লিমিটেড, যার
রেজিস্টার্ড অফিস: আলফানস�ো এস্টেট, ৫, ম্যাঙ্গো
লেন, কক্ষ নং– ২২৩, ৩য় তল, কলকাতা–৭০০ ০০১,
পশ্চিমবঙ্গ
...আবেদনকারী
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, ১৭
জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত আবেদনকারী
ক�োম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১২ এবং
১৩ ধারাধীনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে মহারাষ্ট্র রাজ্যে এই
ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে এই
ক�োম্পানির সঙ্ঘস্মারকের পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত
করার জন্য আবেদনকারী ক�োম্পানির তরফে রিজিওনাল
ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতা সমীপে একটি আর্জি
পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
এই ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত
স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষু ণ্ণ হলে বা ক্ষু ণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা
আছে বলে মনে করলে তিনি/তাঁরা এমসিএ–২১ প�োর্টাল
(www.mca.gov.in)–এ ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল
করে কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার
তারিখ থেকে ১৪ (চ�োদ্দো)দিনের মধ্যে রিজিওনাল
ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও
বিল্ডিং, চতু র্থ তল, ২৩৪/
৪, এ জে সি ব�োস র�োড,
কলকাতা–৭০০ ০২০–এর কাছে তাঁর (পুং/স্ত্রী) স্বার্থের
ধরন এবং বির�োধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে
জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি
হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর
একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই ক�োম্পানির উক্ত
রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে:
আবেদনকারীর পক্ষে,
এম্পায়ার ট্রেডলিঙ্কস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বাঃ
(কমলেশ প্রসাদ তিওয়ারি)
(ডিরেক্টর)
স্থান: কলকাতা
D
 IN: 02208500
তারিখ: ০১.০৩.২০২২

ফর্ম নং: ইউআরসি–২
চ্যাপটার XXI–এর পার্ট ১ অধীনে রেজিস্ট্রেশন
সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির বিজ্ঞাপন
[ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ৩৭৪(বি)নং ধারা এবং
ক�োম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার)রুলস, ২০১৪–
এর রুল ৪(১)অধীনে]
১.এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে ক�োম্পানিজ
অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ৩৬৬ধারার (২)নং উপধারাধীনে
রেজিস্ট্রার অফ ক�োম্পানিজ, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার
সমীপে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে পনের�ো দিন
পরে কিন্তু তিরিশ দিনের মধ্যে এই মর্মে একটি আবেদন
পেশের প্রস্তাব রাখা হচ্ছে যাতে মেসার্স বী কে লেদার
ইন্ডাস্ট্রিজ, একটি অংশীদারি প্রতিষ্ঠান–কে ক�োম্পানিজ
অ্যাক্ট, ২০১৩–এর চ্যাপটার XXI–এর পার্ট ১ অধীনে
শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ একটি ক�োম্পানি হিসেবে নিবন্ধীকৃত
করা হয়।
২.এই ক�োম্পানির মুখ্য উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:
‘‘চামড়াজাত বস্ত্র, টু পি, চামড়ার প�োশাক, চামড়ার পণ্য,
চামড়ার ড্রেস, চামড়ার ক�োট, চামড়ার র�োম, চামড়ার গ্লাভস,
চামড়ার বেল্ট, চামড়ার শার্ট, ব্যাগ, জুত�ো সহ সব ধরনের
চামড়াজাত সামগ্রী, টু পি, চামড়ার জ্যাকেট ইত্যাদি নির্মাতা,
আমদানিকারী ও রপ্তানিকারী হিসেবে ব্যবসা চালিয়ে যেতে
এবং সেই উদ্দেশ্যে সমস্ত বৈচিত্র্যের প্যাটার্ন বা ডিজাইনের
সমস্ত ধরণের চামড়াজাত পণ্য তৈরির জন্য টেলারিং, নিটিং
ও স্টিচিং প্ল্যান্ট স্থাপন, পরিচালনা ও নির্বাহ করা।
জুড�ো ক্যারাটে স্যুট ও মার্শাল আর্ট অ্যাক্সেসরিজ,
ক্রীড়াবিদদের প�োশাক ও খেলার প�োশাক, চামড়ার
জ্যাকেট, চামড়ার প্যান্ট, হাতব্যাগ, ব্রিফকেস, স্যুটকেস,
রেন–ক�োট, বেল্ট ইত্যাদির মত�ো সব ধরনের চামড়াজাত
পণ্য, চামড়ার প�োশাক, পণ্যসামগ্রী তৈরি, বিক্রি, ক্রয়,
রপ্তানি ও লেনদেন করা।’’
৩.প্রস্তাবিত ক�োম্পানির খসড়া মেম�োরান্ডাম এবং
আর্টিকলস অফ অ্যাস�োসিয়েশন এই ঠিকানাস্থিত অফিসে
এসে পরিদর্শন করা যেতে পারে:জ�োন ২, প্লট নং ১৫৬,
থানা– কেএলসি, ম�ৌজা– কেএলসি এরিয়া, দক্ষিণ ২৪
পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪৩৫০২।
৪.এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, উপরিলিখিত
আবেদনের ব্যাপারে যদি ক�োনও ব্যক্তির বিরুদ্ধ মত থাকে,
তাহলে তিনি তা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে
একুশ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে এই ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড
অফিসে এক কপি পাঠান�োর পাশাপাশি এই ঠিকানায়
জমা দেবেন:মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, সেন্ট্রাল
রেজিস্ট্রেশন সেন্টার, প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি
মানেসর, জেলা– গুরুগ্রাম (হরিয়ানা), পিন–১২২০৫০।
তারিখ:১ মার্চ, ২০২২।
আবেদনকারী(গণ)–এর নাম:
১.অলক কুমার সেনগুপ্ত
২.ইন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

গত ০১.
০৩.
২০২২ তারিখে কাইজেন
মার্চেন্ডাইস প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিঃ
অফিস AJ
–২৪৬ সল্টলেক সিটি,
সেক্টর–২,
কলকাতা–৭০০০৯১–এর
যে ‘ফর্ম নং আইএনসি ২৬’প্রকাশিত
হয়েছিল, তাতে উক্ত ক�োম্পানির CIN:
U51109WB2006PTC111939–
এর
পরিবর্তে
U51909WB2009PTC131640
পড়িতে হইবে। ভু ল প্রকাশের জন্য
দুঃখিত।
ফর্ম নং: আইএনসি–২৬
[ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস,
২০১৪–এর রুল ৩০ অনুযায়ী]
ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে
স্থানান্তরণের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য বিজ্ঞপ্তি
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন,
কলকাতা সমীপে
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩, ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর
১৩(৪) ধারা এবং ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)রুলস,
২০১৪–এর রুল ৩০–এর সাব রুল (৫)–এর ক্লজ (এ)
এবং বিষয়ক
ও
বিষয়: বিপুল ম�োটরস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN:
U70109WB1988PTC043912)ক�োম্পানি আইন
১৯৫৬ অধীনে একটি ক�োম্পানি যার রেজিস্টার্ড অফিস
১৯, ৩য় তল, আরএন মুখার্জি র�োড, কলকাতা–৭০০০০১,
পশ্চিমবঙ্গ
...আবেদনকারী
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে,
২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত আবেদনকারী ক�োম্পানির
বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ধারাধীনে ‘পশ্চিমবঙ্গ
রাজ্য’ থেকে ‘হরিয়ানা রাজ্য’–তে এই ক�োম্পানির
রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে এই ক�োম্পানির
সঙ্ঘস্মারকের পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য
আবেদনকারী ক�োম্পানির তরফে কেন্দ্রীয় সরকারসমীপে
একটি আর্জি পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
এই ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত
স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষু ণ্ণ হলে বা ক্ষু ণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা
আছে বলে মনে করলে তিনি/তাঁরা এমসিএ–২১ প�োর্টাল
(www.mca.gov.in)–তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল
করে কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার
তারিখ থেকে চ�োদ্দ(১৪)দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিয়ন, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, চতু র্থ
তল, ২৩৪/৪, এ জে সি ব�োস র�োড, কলকাতা– ৭০০০২০–
এর কাছে তাঁর (পুং/স্ত্রী)স্বার্থের ধরন ও বির�োধিতার কারণ
উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান
এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া
আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই
ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে
হবে, যার ঠিকানা ১৯, ৩য় তল, আরএন মুখার্জি র�োড,
কলকাতা–৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ
আবেদনকারীর পক্ষে
বিপুল ম�োটরস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/–
বিনীত বেরিওয়ালা
স্থান: কলকাতা
ডিরেক্টর
তারিখ: ০২–০৩–২০২২
DIN: 00475273
ঠিকানা:১০/১১ সর্বপ্রিয়াবিহার হাউস খাস,
দক্ষিণ দিল্লি, দিল্লি–১১০০১৬, দিল্লি–ডিআই

এনসিএলটি ৩এ
পিটিশনের বিশদ বিবরণ দিয়ে বিজ্ঞাপন
[রুল ৩৫ দ্রষ্টব্য]
সিপি (সিএএ) নং ২২৮/কেবি/২০২১
যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত
সিএ (সিএএ) নং ৩১/কেবি/২০২১
পিটিশনের ন�োটিস
এতদ্দ্বারা এই ন�োটিস জারি করা হচ্ছে যে, অম্বে
কম�োট্রেড প্রাঃ লিঃ, অম্বে অ্যাপার্টমেন্ট প্রাঃ লিঃ,
অম্বে কমপ্লেক্স প্রাঃ লিঃ, অম্বে হাইরাইজ প্রাঃ লিঃ,
অম্বে ইনফ্রাটেক প্রাঃ লিঃ, অম্বে প্লাজা প্রাঃ লিঃ,
অম্বে টাওয়ারস প্রাঃ লিঃ, আর্যাব্রত অ্যাপার্টমেন্ট
প্রাঃ লিঃ, আর্যাব্রত এনক্লেভ প্রাঃ লিঃ, আর্যাব্রত
ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাঃ লিঃ, আর্যাব্রত প্লাজা প্রাঃ লিঃ,
জৈনেক্স প্রপার্টিজ প্রাঃ লিঃ, প্রতিভা নিকেতন প্রাঃ
লিঃ, সিমপ্লেক্স অ্যাপার্টমেন্ট প্রাঃ লিঃ, সিমপ্লেক্স
এনক্লেভ প্রাঃ লিঃ, সিমপ্লেক্স ম্যানসন প্রাঃ লিঃ,
সিমপ্লেক্স নিকেতন প্রাঃ লিঃ, সিমপ্লেক্স নির্মাণ প্রাঃ
লিঃ, সিমপ্লেক্স টাওয়ারস প্রাঃ লিঃ এবং সিমপ্লেক্স
ল্যান্ড অ্যান্ড হাউজিং ডেভেলপমেন্ট প্রাঃ লিঃ এর
সংযুক্তিকরণ প্রকল্পের অনুম�োদন পাওয়ার জন্য
মহামান্য অ্যাডভ�োকেট মিঃ অরণী গুহ এবং মিঃ
অরুণ কুমার খান্ডেলিয়া, প্র্যাকটিসরত ক�োম্পানি
সেক্রেটারি দ্বারা ক�োম্পানিজ (কমপ্রোমাইজেস,
অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যান্ড অ্যামালগামেশন)রুলস,
২০১৬ এর রুল ১৫ সহ পঠনীয় ক�োম্পানিজ
অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ২৩০ থেকে ২৩২ নং
ধারাধীনে ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে একটি
পিটিশন পেশ করা হয়েছে এবং উক্ত আবেদনটি
ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল ট্রাইবুনালের কলকাতা
বেঞ্চে ১৯ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে শুনানির
জন্য নির্ধারিত হয়েছে। ক�োনও ব্যক্তি উক্ত
আবেদনের সমর্থন বা বির�োধিতা করতে চাইলে
নিজের নাম ও ঠিকানার সঙ্গে তাঁর অথবা তাঁর
অ্যাডভ�োকেটের স্বাক্ষর সমেত ইচ্ছা বিবৃত করে
পিটিশনারের অ্যাডভ�োকেটের কাছে এমনভাবে
পাঠাবেন যাতে সেটি এই শুনানির নির্ধারিত
তারিখের কমপক্ষে দু’দিন আগে পিটিশনারের
অ্যাডভ�োকেটের কাছে জমা পড়ে। ক�োনও
ব্যক্তি এই আবেদনের বির�োধিতা করতে চাইলে
নিজস্ব হলফনামা সহ বির�োধিতার কারণ উল্লেখ
করে ওই ন�োটিসের সঙ্গে সংলগ্ন করে দেবেন।
প্রয�োজ্য অর্থাঙ্ক আদায় দিয়ে যে ক�োনও ব্যক্তি
নিম্নস্বাক্ষরকারীর থেকে ওই আবেদনের কপি
সংগ্রহ করতে পারেন।
তারিখ: ০২.০৩.২০২২
স্বাঃ–
অরণী গুহ
(পিটিশনারগণের অ্যাডভ�োকেট)
[এনর�োলমেন্ট নং: এফ/২৩০৪/২০৯০, সাল:
২০১৮]
সিকিউরিটি হাউস, দ্বিতীয় তল, রুম নং ১১৫,
২৩বি, এন এস র�োড, কলকাতা–৭০০০০১
ম�োবাইল: +৯১ ৯০০৭২০১৫৩৫

ফর্ম এ
প্রকাশ্য ঘ�োষণা

[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজ�োলিউশন প্রসেস কর্পোরেট
পার্সনস)রেগুলেশনস, ২০১৬–র রেগুলেশন ৬ অধীনে]
র�োজডেল ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড–এর ঋণদাতাগণের অবগতির জন্য

দরকারি তথ্যাবলি
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯
১০.

১১.
১২.
১৩.

১৪.

কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম
কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার প্রতিষ্ঠার তারিখ
যে কর্তৃপক্ষের অধীনে এই কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা
প্রতিষ্ঠিত/নিবন্ধীকৃত
কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর
কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার রেজিস্টার্ড অফিস এবং মুখ্য
অফিস (যদি থাকে)–এর ঠিকানা
কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার পরিপ্রেক্ষিতে ইনসলভেন্সি
শুরুর তারিখ
ইনসলভেন্সি রেজ�োলিউশন প্রসেস বন্ধ হওয়ার
অনুমিত তারিখ
ইন্টেরিম রেজ�োলিউশন প্রফেশনাল হিসেবে ক্রিয়ারত
ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন
নম্বর
ব�োর্ডে 
নিবন্ধীকৃত ইন্টেরিম রেজ�োলিউশন
প্রফেশনালের ঠিকানা এবং ই–মেল আইডি

র�োজডেল ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড
০৮.১০.২০০৪
রেজিস্ট্রার অফ ক�োম্পানিজ, কলকাতা
U45201WB2004PTC100084
প্লট নং ৩, ব্লক–
৩, রাজারহাট, নিউটাউন, কলকাতা,
পশ্চিমবঙ্গ–৭০০১৫৬
২৮.০২.২০২২
২৮.০৮.২০২২
আনন্দ রাও ক�োরাদা, আইবিবিআই রেজিঃ নং IBBI/IPA-002/
IP-N00286/2017-18/10844

আনন্দ রাও ক�োরাদা, ফ্ল্যাট–৩, ৩য় তল, ৪০০বি/
২এফ
এনএসসি ব�োস র�োড, বি/১, লক্ষ্মীনারায়ণ কল�োনি, কলকাতা–
৭ ০০০৪৭। মেল আইডি: raoka55@gmail.com
ইন্টেরিম রেজ�োলিউশন প্রফেশনালের সঙ্গে আনন্দ রাও ক�োরাদা, ফ্ল্যাট–৩, ৩য় তল, ৪০০বি/
২এফ
য�োগায�োগের জন্য ব্যবহার্য ঠিকানা এবং ই–মেল এনএসসি ব�োস র�োড, বি/১, লক্ষ্মীনারায়ণ কল�োনি, কলকাতা–
আইডি
৭০০০৪৭। মেল আইডি:cs.resolutionprofessional@

gmail.com
দাবি জ
 মা দেওয়ার শেষ তারিখ
১৪.০৩.২০২২
২১ নং ধারার ৬এ নং উপধারার ক্লজ ‘বি’–এর অধীনে প্রয�োজ্য নয়
ইন্টেরিম রেজ�োলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা নির্ধারিত
ঋণদাতাদের (যদি থাকে)শ্রেণিবিভাগ
ক�োনও শ্রেণিতে ঋণদাতাদের অনুম�োদিতপ্রতিনিধি প্রয�োজ্য নয়
হিসেবে ক্রিয়াশীল হওয়ার জন্য চিহ্নিত ইন্টেরিম
রেজ�োলিউশন প্রফেশনালদের নাম (প্রতি শ্রেণির জন্য
তিনজন করে)	
ক)দরকারি ফর্ম এবং
ওয়েবলিঙ্ক: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads
(খ)অনুম�োদিত প্রতিনিধিদের বিশদ তথ্য উপলব্ধ ব্যবহারিক ঠিকানা: প্রয�োজ্য নয়
রয়েছে এখানে:

এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ ২৮.০২.২০২২ তারিখে র�োজডেল
ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড–এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজ�োলিউশন প্রসেস শুরুর আদেশ জারি করেছে।
এতদ্দ্বারা র�োজডেল ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড–এর ঋণদাতাদের ওপরের টেবিলে ক্রম নং ১০–এ উল্লিখিত ঠিকানায়
ইন্টেরিম রেজ�োলিউশন প্রফেশনালের কাছে ১৪.০৩.২০২২ তারিখের মধ্যে তাঁদের দাবিগুলি যথাযথ প্রমাণ সমেত পেশ করার জন্য
আহ্বান জানান�ো হচ্ছে। আর্থিক ঋণদাতারা যথাযথ প্রমাণ সমেত তাঁদের দাবিগুলি কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে জমা দেবেন।
বাকি সকল ঋণদাতা তাঁদের দাবি প্রমাণ সমেত ডাক মাধ্যমে বা ইলেকট্রনিক উপায়ে জমা দিতে পারবেন।
দাবির সপক্ষে মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ দাখিল করলে জরিমানা করা হতে পারে।
ইন্টেরিম রেজ�োলিউশন প্রফেশনালের নাম ও স্বাক্ষর:
স্বাঃ
স্থান:কলকাতা, তারিখ:১ মার্চ ২০২২
আনন্দ রাও ক�োরাদা

মঙ্গলবার শিবরাত্রি উপলক্ষে দু’বছর পর খুলে দেওয়া হল তারকেশ্বর মন্দিরের গর্ভগৃহ। এদিন সকাল থেকেই
ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ে। জেলা প্রশাসনের তরফে মন্দির চত্বরে ছিল কড়া নিরাপত্তা। ছবি:পার্থ রাহা

কলকাতা বইমেলায় দমকাল বিভাগের স্টল উদ্বোধন করলেন দপ্তরের মন্ত্রী সুজিত বসু। ছিলেন দপ্তরের
মহানির্দেশক রণবীর কুমার–সহ অন্য আধিকারিকরা। মঙ্গলবার। ডানদিকে, সঙ্গীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তীর
উদ্যোগে আয়�োজিত বসন্তোৎসবে সমবায়মন্ত্রী অরূপ রায়। লিলুয়ার মিরপাড়ায়। ছবি:আজকাল

দ্রুত মুশকিল আসানে অ্যাপ চালু পুরসভার
আজকালের প্রতিবেদন
ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের অভাব–অভিয�োগ জানতে, ম�োবাইল অ্যাপ
চালু করলেন ৮৬ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স�ৌরভ বসু। মঙ্গলবার এর
উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী, পুর ও নগর�োন্নয়ন মন্ত্রী
চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ছিলেন মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, বৈশ্বানর
চট্টোপাধ্যায় এবং সন্দীপ বক্সি। এই প্রথম কলকাতা পুরসভার
ক�োনও ওয়ার্ডের নিজস্ব অ্যাপ চালু হল। অ্যাপটির নাম ‘কাউন্সিলর
হেল্প ডেস্ক’। স�ৌরভ জানান, নাগরিকদের সমস্যা সমাধানের
জন্য এই অ্যাপ। এটি ব্যবহার অত্যন্ত সহজ। বুধবারই প্লে স্টোর
থেকে অ্যাপটি ডাউনল�োড করা যাবে। অভিয�োগ জানান�োর জন্য
অ্যাপে গিয়ে নিজেদের নাম, ঠিকানা এবং ম�োবাইল নম্বর দিয়ে
নথিভুক্ত করতে হবে। তারপর সাজেশন অপশনে গিয়ে অভিয�োগ
ছবি–সহ জানাতে পারবেন নাগরিকরা। অভিয�োগেকাজ হচ্ছে
কিনা স্টেটাস অপশনে গিয়ে বাসিন্দারা সেটাও দেখতে পাবেন।
প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দ্বারা সংবাদপত্র বিজ্ঞপ্তি নং
DNBR(PD) CC. No. 065/03.10.001/201516, তারিখ–৯ জুলাই ২০১৫ অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি
প্রদান করা হচ্ছে যে, ৩ (তিন)জন ডিরেক্টরের
মধ্যে (১)শ্রী গ�োকুল কুমার আগরওয়ালা (DIN:
01349133)৬৭২৯, কিংসহারবার ড.রাঞ্চো
পাল�োস ভারদেস, সিএ ৯০২৭৫ ইউএসএ, (২)শ্রী
রমেশ কুমার আগরওয়ালা (
DIN: 00572860)
১৫, সি এইচ এরিয়া, র�োড নং ১২, স�োনারি, পূর্ব
সিংভূ ম, জামশেদপুর, ঝাড়খণ্ড–৮৩১ ০১১ এবং
(৩)শ্রী সুব�োধ কুমার সাহু (DIN: 01130788),
প্রযত্নে নরহরি সাহু, পঞ্চায়েত–দুদরা, প�োস্ট– দুদরা,
সেরাইকেলা খারসাওয়ান, ঝাড়খণ্ড–
৮৩১ ০০২,
সিটিসি ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেডের, যার
রেজিস্টার্ড অফিস–সেন্টার পয়েন্ট, কক্ষ নং ৩২২,
২১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা–৭০০ ০০১, শ্রী
সুব�োধ কুমার সাহু (DIN: 01130788), প্রযত্নে–
নরহরি সাহু, পঞ্চায়েত–দুদরা, প�োস্ট– দুদরা,
সেরাইকেলা খারসাওয়ান, ঝাড়খণ্ড–৮৩১ ০০২,
২২.০২.২০২১ থেকে ক�োম্পানির সঙ্গে সম্পর্কিত
নন এবং শ্রী বিশাল কুমার আগরওয়ালা (DIN No.
00746390), ১৫, সি এইচ এরিয়া, র�োড নং ১২,
স�োনারি, পূর্ব সিংভূ ম, জামশেদপুর, ঝাড়খণ্ড–৮৩১
০১১, ২২.০২.
২০২১ থেকে নিয়�োজিত হয়েছেন
এবং উক্ত পরিবর্তনের পরে সিটিসি ইনভেস্টমেন্টস
প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা চলতি ডিরেক্টরগণ
(
১)শ্রী গ�োকুল কুমার আগরওয়ালা(DIN:
01349133) ৬৭২৯, কিংস হারবার, ড.রাঞ্চো
পাল�োস ভারদেস, সিএ ৯০২৭৫ ইউএসএ, (২) শ্রী
রমেশ কুমার আগরওয়ালা (DIN: 00572860) ১৫,
সি এইচ এরিয়া, র�োড নং ১২, স�োনারি, পূর্ব সিংভূ ম,
জামশেদপুর, ঝাড়খণ্ড–৮৩১ ০১১ এবং শ্রী বিশাল
কুমার আগরওয়ালা (DIN No.00746390), ১৫,
সি এইচ এরিয়া, র�োড নং ১২, স�োনারি, পূর্ব সিংভূ ম,
জামশেদপুর, ঝাড়খণ্ড–৮৩১ ০১১–এর ওপর ন্যস্ত।
সকলের তথ্যের জন্য।
ব�োর্ডের আদেশানুসারে
১)গ�োকুল কুমার আগরওয়ালা –ডিরেক্টর
২)রমেশ কুমার আগরওয়ালা –ডিরেক্টর
৩)বিশাল কুমার আগরওয়ালা
সিটিসি ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড
সেন্টার পয়েন্ট, কক্ষ নং ৩২২, ২১, হেমন্ত বসু সরণি,
কলকাতা–৭০০ ০০১
তারিখ: ০২.০৩.২০২২
স্থান: কলকাতা

মন্ত্রী মা চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সঙ্গে কাউন্সিলর ছেলে
স�ৌরভ এবং মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়।

 বুস্টার পাম্পিং স্টেশন

মধ্য হাওড়ার কৈপুকুর ও সংলগ্ন এলাকায় জলের সমস্যার স্থায়ী সমাধানে
একটি বুস্টার পাম্পিং স্টেশন ও গভীর নলকূপ নতু নভাবে তৈরি হল। উদ্বোধন
করলেন সমবায়মন্ত্রী অরূপ রায়। ওই এলাকার জলের ট্যাঙ্ক ও পাম্পিং
স্টেশনটি কিছদি
ু ন আগে বিকল হয়ে যাওয়ায় জলসঙ্কট দেখা দিয়েছিল। এই
সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেয় প্রশাসন।

বিক্ষোভ দেগঙ্গায়

দেগঙ্গার কলসুর পঞ্চায়েত এলাকায় তেলের সন্ধান করতে গিয়ে কয়েকটি
বাড়ি ও স্কুলের দেওয়ালে ফাটল ধরেছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিয�োগ।
এই অভিয�োগে মঙ্গলবার ওএনজিসি–র গাড়ি, সরঞ্জাম আটকে রেখেও
বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। সংস্থার কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি করেন তঁারা।
পুলিশ গিয়ে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ তু লে নেন বাসিন্দারা।

জুট মিলে আগুন

জগদ্দলের মেঘনা জুট মিলে বিধ্বংসী আগুন। মঙ্গলবার। দমকলের তিনটি
ইঞ্জিন, প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনে। শর্ট সার্কিট থেকেই জুট
মিলে আগুন লাগে বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান দমকলের। জানা গেছে,
জুট মিলের প্যাকিং বিভাগে প্রথমে আগুন লাগে। কেউ হতাহত না হলেও
প্রচু র ক্ষয়ক্ষতি হয়।
ন�োটিস
এতদ্দ্বারা এই ন�োটিস জারি করা হচ্ছে যে, অশ�োক কুমার জৈন–এর স্বত্বাধীনে ওরিয়েন্টাল কার্বন অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড–এর
নিম্নোক্ত শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি হারিয়ে গিয়েছে এবং এক্সচেঞ্জড সার্টিফিকেট জারির জন্য ক�োম্পানির কাছে আবেদন জানান�ো হয়েছে।
ফ�োলিও নং/নাম	সার্টিফিকেট নং	নির্দিষ্ট সংখ্যা	শেয়ারের সংখ্যা
এ০০৫৬৫৫/অশ�োক কুমার জৈন	

৩১০৫৫

৩৩৭২৬৫৩ – ৩৩৭২৭০২

৫০

		

৫১৪৮২

৫০৪৬৫৩৯ – ৫০৪৬৫৮৮

৫০

উপর�োক্ত বিষয়ে ক�োনও অভিয�োগ থাকলে তা এই ন�োটিসের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে ক�োম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার লিঙ্ক ইনটাইম
ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, কলকাতা–তে জানাতে হবে। এই মেয়াদের পরে ক�োম্পানি এক্সচেঞ্জ সার্টিফিকেট(সমূহ)জারি করার পথে অগ্রসর
হবে। উক্ত শেয়ারগুলি নিয়ে ক�োনও প্রকার লেনদেন না–করার জন্য জনসাধারণকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে।
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০২.০৩.২০২২

স্বাঃ–
অশ�োক কুমার জৈন

এসএএমএল কলকাতা ব্রাঞ্চ

দ্বিতীয় তল, ৭, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা–৭০০০০১
ফ�োন:০৩৩ ২২৩১ ১৪৭১/২২৬২ ৪৯৬১

‘পরিশিষ্ট IV–A’[রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল
অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের পাশাপাশি বিশেষ করে জামিনযুক্ত ঋণদাতা–এর কাছে বন্ধক রাখা/দাখিলয�োগ্য ও নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ)ও
জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে জানান�ো যাচ্ছে যে, জামিনযুক্ত ঋণদাতারূপে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), এসএএম লার্জ ব্রাঞ্চ, কলকাতা–এর অনুম�োদিত
আধিকারিক মেসার্স মানিক লজিস্টিক্স প্রাঃ লিঃ, কর্পোরেট অফিস:৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, নবম তল, স্যুট নং ৮বি, কলকাতা–৭০০০১৭;মেসার্স মানিক লজিস্টিক্স
প্রাঃ লিঃ, ১১, ইন্দ্র কুমার কারনানি স্ট্রিট (৪, সাইনাগগ স্ট্রিট), নবম তল, কলকাতা–৭০০০০১;শ্রী সন্দীপ দাইমা, পিতা– রাম অবতার দাইমা, ১৭৭, জি টি র�োড (নর্থ),
সালকিয়া, হাওড়া–৭১১১০৬;শ্রী নন্দলাল শর্মা, পিতা– প্রয়াত মানিক চাঁদ শর্মা, ১৭৭, জি টি র�োড (নর্থ), সালকিয়া, হাওড়া–৭১১১০৬;শ্রী কৈলাশ কাকরা, পিতা– শ্রী
জগদীশ প্রসাদ কাকরা, ১১, ক্ষীর�োদ ঘ�োষ র�োড, ১৩, গ�োলাবাড়ি, হাওড়া–৭১১১০১;মেসার্স র�োডলিঙ্ক ইন্ডিয়া (প্রোঃ– শ্রী সন্দীপ দাইমা), ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, নবম
তল, স্যুট নং ৮বি, কলকাতা–৭০০০১৭;মেআর্স আরতি ট্রাকলাইন প্রাঃ লিঃ, ৪, সাইনাগগ স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১–এর থেকে ০১.০১.২০১২ তারিখের ভিত্তিতে
(সুদ ধরা হয়েছে ০১.০১.২০১২ পর্যন্ত)জামিনযুক্ত ঋণদাতারূপে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এসএএম লার্জ ব্রাঞ্চ, কলকাতা–এর পাওনা বাবদ ₹৩,৩৯,০৪,৫৬৮.০০ (তিন ক�োটি
উনচল্লিশ লক্ষ চার হাজার পাঁচশ�ো আটষট্টি টাকামাত্র)+এই ব্যাঙ্কের পাওনা সুদ ও মাসুল পুনরুদ্ধারের জন্য এখানে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলির গঠনমূলক দখল
নিয়েছেন যেগুলি ২৩.০৩.২০২২ তারিখে ‘যেখানে আছে সেখানে’, ‘যা কিছু আছে তা’এবং ‘যেমন আছে তেমন’ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
সম্পত্তির সংরক্ষণ মূল্য হবে ₹৫০,৫৭,০০০/– (পঞ্চাশ লক্ষ সাতান্ন হাজার টাকা মাত্র)এবং বায়না জমা (ইএমডি)হবে ₹৫,০৫,৭০০/– (পাঁচ লক্ষ পাঁচ হাজার
সাতশ�ো টাকামাত্র)।
ই–নিলাম উপায়ে বিক্রি হতে চলা সম্পত্তিগুলির নির্দিষ্ট বিবরণ নিম্নরূপ:

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ
‘শুভেচ্ছা আবাসন’নামক বিল্ডিংয়ের তৃ তীয় তলে সামান্য কমবেশি প্রায় ৮৮৮ বর্গফু ট মাপের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং এসভি/৩ এর অপরিহার্য সমগ্র
পরিমাণ, তৎসহ ওই বিল্ডিংয়ের প্রথম তলে সামান্য কমবেশি ২৬৭ বর্গফু ট মাপের জি৩ নম্বরযুক্ত ও ইটনির্মিত একটি পাকা পার্কিং গ্যারাজের পুর�োটা, তৎসহ বিল্ডিংয়ের
নিম্নস্থিত সামান্য কমবেশি ৪ কাঠা ৯ ছটাক ১৫ বর্গফু ট জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ:ম�ৌজা– পাতিপুকুর,
থানা– লেক টাউন, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৩৪৭, লেক টাউন, ব্লক ‘এ’, কলকাতা–৭০০০৮৯, সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাধীন, ওয়ার্ড নং ৩০, সাবেক
মিউনিসিপ্যাল হ�োল্ডিং নং ৫০৭, হাল নং ১০১৮, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস– বিধাননগর (সল্ট লেক সিটি), জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, ০৪.০৩.২০০৫
তারিখের স্বত্বদলিল নং I–০৩৩৬৩। সম্পত্তির জমির চ�ৌহদ্দি:প্লট নং ৩৪৯ (লেক টাউন, ব্লক ‘এ’, কলকাতা–৭০০০৮৯);দক্ষিণ– ৬০ ফু ট চওড়া রাস্তা;পূর্ব– প্লট
নং ৩৪৮, ব্লক ‘এ’, কলকাতা–৭০০০৮৯;পশ্চিম– প্লট নং ৩৪৬, ব্লক ‘এ’, কলকাতা–৭০০০৮৯। ফ্ল্যাটের চ�ৌহদ্দি:উত্তর– ফ্ল্যাট নং এসভি/৪;দক্ষিণ– ৬০ ফু ট চওড়া
রাস্তা;পূর্ব– মাটিতে বিল্ডিংয়ের প্যাসেজ;পশ্চিম– মাটিতে বিল্ডিংয়ের প্যাসেজ। গ্যারাজের চ�ৌহদ্দি:উত্তর– গ্যারাজ নং জি৪;দক্ষিণ– সিঁড়ি এবং অফিস নং জি/২;
পূর্ব– মাটিতে বিল্ডিংয়ের প্যাসেজ;পশ্চিম– মাটিতে বিল্ডিংয়ের প্যাসেজ।

সম্পত্তির ওপর দায় (যদি থাকে)

অনুম�োদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে ওপরে বর্ণিত সম্পত্তির ওপর
ক�োনও দায় আছে বলে জানা নেই।

সংরক্ষণ মূল্য
₹৫০,৫৭,০০০/– (পঞ্চাশ লক্ষ সাতান্ন হাজার টাকা মাত্র)
বায়না জমা (ইএমডি)
₹৫,০৫,৭০০/– (পাঁচ লক্ষ পাঁচ হাজার সাতশ�ো টাকামাত্র)
বিড বাড়ান�োর মূল্য
₹১,০০,০০০/– (এক লক্ষ টাকা মাত্র)
ই–নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্মে ই–নিলামের তারিখ ২৩.০৩.২০২২ / সময়: সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা
ও সময় তারিখ:
ওয়েবসাইট: https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi
প্রপার্টি আইডি নং
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 মাদের ই–নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা এমএসটিসি লিমিটেড–এর ওয়েবসাইট (www.mstcecommerce.com)দেখার জন্য বিডারদের পরামর্শ
দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়�োজন হলে অনুগ্রহ করে এমএসটিসি–এর হেল্পডেস্ক নম্বর:০৩৩–২২৯০ ১০০৪ এবং পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার
হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্য হেল্পলাইন নম্বরগুলিতে য�োগায�োগ করবেন। এমএসটিসি লিমিটেডে রেজিস্ট্রেশনের স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে ibapiop@
mstcecommerce.comএবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানার জন্য অনুগ্রহ করে ibapifin@mstcecommerce.comমেল আইডি–তে য�োগায�োগ করবেন।
সম্পত্তির বিশদ তথ্যাবলি এবং সম্পত্তির ছবি সমেত নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহ করে https://ibapi.in ওয়েবসাইট দেখুন এবং এই প�োর্টাল
সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে অনুগ্রহ করে এই হেল্পলাইন নম্বরগুলিতে য�োগায�োগ করবেন:‘১৮০০ ১০২ ৫০২৬’এবং ‘০১১–৪১১০ ৬১৩১’।
https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com ওয়েবসাইটে এই সম্পত্তিটি খ�োঁজার সময় বিডারদের উপরিলিখিত সম্পত্তির আইডি নম্বর
ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
তারিখ:০১.০৩.২০২২;স্থান:কলকাতা
অনুম�োদিত আধিকারিক

৭

ফর্ম নং: আইএনসি–২৬
কেন্দ্রীয় সরকার রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন,
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কলকাতা সমীপে।
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩, ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–
এর ১৩ (৪)ধারা এবং ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)
এবং
রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০–এর সাব রুল (৫)–এর ক্লজ
(এ) এবং বিষয়ক
এবং
বিষয়: রয়াল বেঙ্গল এক্সপ�োর্টস প্রাঃ লিঃ যার রেজিস্টার্ড
অফিস আলফানস�ো এস্টেট, ৫, ম্যাঙ্গো লেন, কক্ষ নং
২২৩, ৩য় তল, কলকাতা–৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ
.... আবেদনকারী
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, ১৭
জানুয়ারি 
২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত আবেদনকারী
ক�োম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১২ এবং
১৩ ধারাধীনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে মহারাষ্ট্র রাজ্য–তে
এই ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে এই
ক�োম্পানির সঙ্ঘস্মারকের পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত
করার জন্য আবেদনকারী ক�োম্পানির তরফে রিজিওনাল
ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতা সমীপে একটি আর্জি
পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
এই ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে
কারও স্বার্থ ক্ষু ণ্ণ হলে বা ক্ষু ণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে
মনে করলে তিনি/তাঁরা এমসিএ–২১ প�োর্টাল (www.
mca.gov.in)–তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে
কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ
থেকে চ�োদ্দ (১৪)দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন
রিজিয়ন, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, চতু র্থ তল,
২৩৪/৪, এ জে সি ব�োস র�োড, কলকাতা ৭০০ ০২০–এর
কাছে তাঁর (পুং/স্ত্রী)স্বার্থের ধরন ও বির�োধিতার কারণ
উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান
এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া
আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী
এই ক�োম্পানির উক্ত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ
করতে হবে:
আবেদনকারীর পক্ষে
রয়াল বেঙ্গল এক্সপ�োর্টস প্রাঃ লিঃ
স্বা/–
(কমলেশ প্রসাদ তিওয়ারি)
ডিরেক্টর
স্থান: কলকাতা
DIN: 02208500
তারিখ: ০১.০৩.২০২২
ফর্ম নং:আই এন সি–২৬
কেন্দ্রীয় সরকার রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন,
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কলকাতা সমীপে।
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩, ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর
১৩ (৪) ধারা
এবং
ক�োম্পানিজ (

ইনকর্পোরেশন)রুলস, ২০১৪–এর রুল
৩০–এর সাব রুল–এর ক্লজ (এ)এবং বিষয়ক
এবং
বিষয়: হিন্দ ভেজঅয়েলস প্রাইভেট লিমিটেড যার
রেজিস্টার্ড অফিস: আলফানস�ো এস্টেট, ৫ ম্যাঙ্গো লেন,
কক্ষ নং ২২৩, ৩য় তল, কলকাতা–৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ
...আ
 বেদনকারী
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, ৩১
জানুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত আবেদনকারী
ক�োম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১২ এবং
১৩ ধারাধীনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য–
তে এই ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে
এই ক�োম্পানির সঙ্ঘস্মারকের পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত
করার জন্য আবেদনকারী ক�োম্পানির তরফে রিজিওনাল
ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতা সমীপে একটি আর্জি
পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
এই ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত
স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষু ন্ন হলে বা ক্ষু ন্ন হওয়ার সম্ভাবনা
আছে বলে মনে করলে তিনি/তাঁরা এমসিএ–২১ প�োর্টাল
(www.mca.gov.in)–তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল
করে কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার
তারিখ থেকে চ�োদ্দ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন
রিজিয়ন, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, চতু র্থ তল,
২৩৪/৪, এ জে সি ব�োস র�োড, কলকাতা–৭০০০২০–এর
কাছে তাঁর (পুং/স্ত্রী)স্বার্থের ধরন এবং বির�োধিতার কারণ
উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান
এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া
আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই
ক�োম্পানির উক্ত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে
হবে।
আবেদনকারীর পক্ষে
হিন্দ ভেজ অয়েলস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বাঃ/–
(কিশ�োর চাঁদ আগরওয়াল)
স্ থান: কলকাতা
(ডিরেক্টর)
ত
 ারিখ: ০১.০৩.২০২২
DIN: 01442192

আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ইন্ডিয়ান রেয়ন কম্পাউন্ড, ভেরাভল, গুজরাট–৩৬২২৬৬
ব্রাঞ্চ অফিস: নং ৪০৪, ফ্লোর নং ৪, ক্যামাক স্কোয়্যার, ২৪, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০১৬

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (
এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(
৬)
–এর সংস্থানসমূহ
সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড
এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ(সমূহ)
বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)ও জামিনদার(গণ)এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই
বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ অর্থাৎ,(১) অসিত ঘ�োষ, (২)
প্রিয়াঙ্কা ঘ�োষ এবং (৩)শুভঙ্কর ঘ�োষ–এর থেকে ০৭.০৭.২০২১ তারিখের ভিত্তিতে আদিত্য
বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (জামিনযুক্ত ঋণদাতা)–এর পাওনা বাবদ ₹২৩,৫১,০৬২.৪৭
(তেইশ লক্ষ একান্ন হাজার বাষট্টি টাকা এবং সাতচল্লিশ পয়সা মাত্র), তদুপরি আদায়ের তারিখ
পর্যন্ত পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য খরচাপাতি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে জামিনযুক্ত ঋণদাতা–এর কাছে
বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ এবং আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (জামিনযুক্ত ঋণদাতা)–এর
অনুম�োদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ব্যবহারিক দখল নেওয়ানিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তি
‘যেখানে আছে সেখানে’, ‘যা কিছু আছে তা’এবং ‘যেখানে যেভাবে আছে সেভাবে’ভিত্তিতে
০১.০৪.২০২২ তারিখে বিক্রি করা হবে।
সম্পত্তির ধার্য সংরক্ষণ মূল্য হল ₹২০,৮৮,০০০/– (কুড়ি লক্ষ অষ্টাশি হাজার টাকা মাত্র)এবং
বায়না জমা (ইএমডি)অর্থাঙ্ক হল ₹২,০৮,৮০০/– (দুই লক্ষ আট হাজার আটশ�ো টাকা মাত্র)।
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হল ২৮ মার্চ, ২০২২।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:নিম্নোক্ত জমিতে নির্মিত তিনতলা বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলে সামান্য
কমবেশি ৭২০ বর্গফু ট মাপের একটি ফ্ল্যাট যার স্থিতি ও বিবরণ:মিউনিসিপ্যাল হ�োল্ডিং নং
২/১/১, কেদারনাথ দেউটি লেন, ওয়ার্ড নং ২২, থানা– ব্যাঁটরা, প�োঃঅঃ– কদমতলা, হাওড়া
পুরনিগমের এলাকাধীন, কদমতলা এসও (হাওড়া), পশ্চিমবঙ্গ, ভারত–৭১১১০১।
বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য, অনুগ্রহ করে আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স
লিমিটেড (
জামিনযুক্ত ঋণদাতা)–এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ, https://homefinance.
adityabirlacapital.com/ properties-for-auction-under-sarfaesi-act 
অথবা
https://sarfaesi.auctiontiger.net–তে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন।
স্বাঃ– অনুম�োদিত আধিকারিক
তারিখ:০২.০৩.২০২২
স্থান:কলকাতা
আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

পুনাওয়ালা
ফিনকর্প লিমিটেড
(পূর্বতন ম্যাগমা ফিনকর্প লিমিটেড)

CIN: L51504WB1978PLC031813
রেজিস্টার্ড অফিস:‘ডেভেলপমেন্ট হাউস’, ২৪, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০১৬
ফ�োন:০৩৩–৪৪০১ ৭৩৫০
ই–মেল: compliance@poonawallafincorp.com
ওয়েবসাইট: www.poonawallafincorp.com

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই)বা অপর
ক�োনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের তরফে প্রয়�োজন ম�োতাবেক প্রয�োজ্য আনুষ্ঠানিকতা মেনে ও
শর্তাবলি পূরণ করে এবং ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ সংবলিত সার্কুলার নং ডিএনবিআর
পিডি ০০৮/
০৩.
১০.
১১৯/
২০১৬–১৭ অনুযায়ী আরবিআই–এর আগাম অনুম�োদনের
প্রেক্ষিতে ক�োম্পানি, মেসার্স পুনাওয়ালা ফিনকর্প লিমিটেড (পূর্বতন ম্যাগমা ফিনকর্প
লিমিটেড), রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা:ডেভেলপমেন্ট হাউস, ২৪, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা–
৭০০০১৬ এবং কর্পোরেট অফিসের ঠিকানা:৬০১, সপ্তম তল, জির�ো ওয়ান আইটি পার্ক,
সার্ভে নং ৭৯/১, ঘ�োড়পাড়ি, মানঢওয়া র�োড, পুণে–৪১১০৩৬, একটি বিদ্যমান নন–ব্যাঙ্কিং
ফিনান্স ক�োম্পানি (এখানে এর পরে ‘উক্ত ক�োম্পানি’হিসেবে উল্লিখিত)–এর নবগঠিত
পরিচালকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ— (১)মিঃ আদর পুণাওয়ালা,
চেয়ারম্যান এবং নন–এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর;(২)মিঃ অতু ল কুমার গুপ্তা, নন–এক্সিকিউটিভ
ডিরেক্টর;(৩)মিঃ প্রভাকর দালাল, ইনডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর;(৪)মিঃ সাজিদ ফজলভয়,
নন–এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর;(
৫)মিঃ অমর দেশপাণ্ডে, নন–এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর;
(৬)মিঃ অভয় ভু তাড়া, ম্যানেজিং ডিরেক্টর;(৭)মিঃ ব�োঁথা প্রসাদ রাও, ইনডিপেন্ডেন্ট
ডিরেক্টর;(৮)মিঃ জি জগনম�োহন রাও, ইনডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর;(৯)মিঃ সঞ্জয় কুমার,
ইনডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর এবং (১০)বিজয়লক্ষ্মী আর আইয়ার, ইনডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর।
পূর্বতন পরিচালকমণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন— (১)মিঃ আদর পুণাওয়ালা, চেয়ারম্যান
এবং নন–এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর;(২)মিঃ প্রভাকর দালাল, ইনডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর;(৩)
মিঃ সাজিদ ফজলভয়, ইনডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর;(৪)মিঃ অমর দেশপাণ্ডে, নন–এক্সিকিউটিভ
ডিরেক্টর;(৫)বিজয়লক্ষ্মী আর আইয়ার, ইনডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর;(৬)মিঃ ব�োঁথা প্রসাদ
রাও, ইনডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর;(৭)মিঃ জি জগনম�োহন রাও, ইনডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর;(৮)
মিঃ সঞ্জয় কুমার, ইনডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর। এই পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হল, ক�োম্পানির
বর্তমান নন–ব্যাঙ্কিং অর্থনৈতিক কারবার আরও মজবুত করা।
উপরিনামিত ক�োম্পানি, পূর্বতন পরিচালকমণ্ডলী এবং বর্তমান পরিচালকমণ্ডলীর তরফে
জারিকৃ ত।
	পুনাওয়ালা ফিনকর্প লিমিটেড
(পূর্বতন ম্যাগমা ফিনকর্প লিমিটেড)
–এর পরিচালকমণ্ডলীর জন্য ও তরফে
স্বাঃ–
মন�োজ গুজরান
স্থান:পুণে	
তারিখ: ০১.০৩.২০২২	চিফ কমপ্লায়েন্স অফিসার


সারেগামা ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN: L2221WB1946PLC014346
রেজি অফিস:৩৩ যশ�োর র�োড, দমদম কলকাতা–৭০০০২৮
টেলি– ০৩৩–২৫৫১২৯৮৪/৪৭৭৩, ই–মেল: co.sec@saregama.com
ওয়েব: www.saregama.com

প�োস্টাল ব্যালট ও ই–ভ�োটিং বিজ্ঞপ্তি

১) সারেগামা ইন্ডিয়া লিমিটেড (দি ক�োম্পানি)এর সদস্যগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে দি ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩
(দি অ্যাক্ট) সেকশন ১০৮ এবং ১১০ সঙ্গে পঠিতব্য ক�োম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)রুলস ২০১৪ রুল
২২ যা সময়ে সময়ে পরিমার্জিত (রুলস)সঙ্গে পঠিতব্য কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল
২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০, ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন ২০২০, ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০
৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০, ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন ২০২১ এবং ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর ২০২১
(এমসিএ) (একত্রিতভাবে এমসিএ সার্কুলারস হিসেবে বিবৃত)এবং দি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং
অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়ারমেন্টস)রেগুলেশনস ২০১৫ রেগুলেশন ৪৪ যা সময়ে সময়ে পরিমার্জিত (সেবি
লিস্টিং রেগুলেশনস)সঙ্গে পঠিতব্য সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD 1/CIR/P/2020/79 তারিখ ১২ মে
২০২০ এবং SEBI/HO/CFD/CMD ২/CIR/P/2020/11 তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০২১ এবং ইনস্টিটিউট অফ ক�োম্পানি
সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া এর সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস অন জেনারেল মিটিংস এবং অ্যাক্টের অন্যান্য ধারা সমূহ অনুযায়ী (সহ
বিধিবদ্ধ পরিমার্জন বা পরিবর্তন তদসম্পর্কে)বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত বিশেষ সিদ্ধান্ত প�োস্টাল ব্যালট মাধ্যমে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভ�োট
(রিম�োট ই–ভ�োটিং) প্রদান মাধ্যমে ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ অনুযায়ী ক)নতু ন আর্টিকেলস অফ অ্যাস�োসিয়েশনস (এওএ)
বিদ্যমান এওএ স্থানে এবং খ)বিভাজন (বিভাগ)১টি ইকুইটি শেয়ার যার ফেস ভ্যালু ₹১০ (সম্পূর্ণ প্রদত্ত)প্রতিটি ₹১/–টাকা
ফেস ভ্যালু মূল্যের (সম্পূর্ণ প্রদত্ত)এবং মেম�োরেন্ডাম অফ অ্যাসেসিয়েশন–এর মূলধন প্রস্তাব পরিবর্তন
২)প�োস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি ০১ মার্চ ২০২২ তারিখে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে সকল সদস্যগণকে যাঁদের ই–মেল
ঠিকানা ক�োম্পানি বা ক�োম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা
তাদের ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপেন্টস (ডিপ�োজিটরি) এর কাছে শুক্রবার ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে (নির্ণায়ক তারিখ)
নথিভু ক্ত রয়েছে যা এমসিএ সার্কুলারসমূহ ও সেবি সার্কুলারসমূহ অনুযায়ী প্রয�োজ্য। এমসিএ সার্কুলারস ও সেবি সার্কুলারস
অনুযায়ী প�োস্টাল ব্যালট এর ব্যবহারিক কপি প্রেরিত হয়নি।
৩)এমসিএ সার্কুলারস অনুযায়ী ক�োম্পানি তার সদস্যগণকে ই–ভ�োটিং সুবিধা প্রদান করেছেন যার দ্বারা তারা ব্যবহারিক
প�োস্টাল ব্যালট স্থানে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভ�োট প্রদান করতে পারেন। সদস্যগণের মতামত কেবলমাত্র রিম�োট ই–ভ�োটিং মাধ্যমে
অনুষ্ঠিত হবে। এই কারণে ক�োম্পানি সদস্যগণের ই–ভ�োটিং সুবিধার জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপ�োজিটরি লিমিটেড
(এনএসডিএল)–কে নিয়�োগ করেছেন।
৪)রিম�োট ই–ভ�োটিং এর বিশদ পদ্ধতি ও নির্দেশাবলি প�োস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত। রিম�োট ই–ভ�োটিং আরম্ভ হবে বুধবার
২ মার্চ ২০২২ সকাল ৯টায় (ভারতীয় সময়)এবং শেষ হবে বৃহস্পতিবার ৩১ মার্চ ২০২২ বিকাল ৫টায় (ভারতীয় সময়)। ওই
সময়ে যে সকল সদস্যের নাম নির্ণায়ক তারিখ শুক্রবার ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে সদস্যগণের খাতায় বা লাভজনক সদস্য
হিসেবে রয়েছে তারা ভ�োট প্রদান করতে পারবেন। নির্ণায়ক তারিখে সদস্যগণেরশেয়ার ধরে রাখা অনুপাতে ভ�োটাধিকার
নির্ধারিত হবে। ওই সময় ১ তারিখের পরে ই–ভ�োটিং স্বীকৃত হবে না এবং এনএসডিএল ভ�োটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করে দেবেন।
ক�োনও সদস্য ক�োনও রিজ�োলিউশনের ওপরে একবার ভ�োট প্রদান করলে পরবর্তীকালে তা আর পরিবর্তন করতে পারবেন
না। নির্ণায়ক তারিখে যে ব্যক্তি সদস্য নন তিনি প�োস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি তথ্যের জন্য গ্রহণ করবেন। একত্রিতভাবে শেয়ার ধরা
থাকলে যার নাম উচ্চতর স্থানে রয়েছে তিনি ভ�োটাধিকার প্রয়�োগ করতে পারবেন।
৫)এমসিএ সার্কুলারস এবং সেবি সার্কুলারস অনুযায়ী ক�োম্পানির প�োস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.
saregama.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট যথা বিএসই লিমিটেড (বিএসই)www.bseindia.comএবং
ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই)www.nseindia.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপ�োজিটরি
লিমিটেড (এনএসডিএল), রিম�োট ই–ভ�োটিং প্রদানকারী সংস্থা www.evoting.nsdl.com–তে পাওয়া যাবে।
৬)ব্যবহারিক আকারে শেয়ার ধরে রাখা সদস্যগণ অনুর�োধপত্রের স্ক্যান করা কপি যেখানে সদস্যের নাম, ফ�োলিও নম্বর
এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা ও ম�োবাইল নম্বর রয়েছে ই–মেল ঠিকানা নথিভু ক্ত করবার জন্য স্বপ্রত্যায়িত স্ক্যান করা প্যান কার্ডের
কপি, এবং যে ক�োনও নথি (যথা আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভ�োট পরিচয়পত্র, পাসপ�োর্ট)ঠিকানার প্রমাণপত্র হিসেবে
কে mcssta@rediffmail.com
বা ক�োম্পানিকে co.sec@saregama.com
–তে মেল করে
ক�োম্পানির আরটিএ–
জানাবেন। ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধরা থাকলে তাদের ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপেন্ট–এর সঙ্গে ই–মেল ঠিকানা
আপডেট করাবেন।
৭)শ্রী ম�োহন রাম গ�োয়েঙ্কা কর্মরত ক�োম্পানি সচিব (সদস্য নং F4515 এবংCP no: 2551)–কে প�োস্টীল ব্যালট পদ্ধতি সুষ্ঠু
ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য নিয়�োগ করা হয়েছে প�োস্টাল ব্যালটের ফলাফল সহ স্ক্রটিনাইজারের রিপ�োর্ট রিম�োট ই–ভ�োটিং
শেষ হওয়ার ২টি কার্যকরী দিনের মধ্যে ঘ�োষিত হবে। ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে প্রদান করা হবে এবং ক�োম্পানির
 বং এনএসডিএল–এর ওয়েবসাইট www.evoting@nsdl.comএবং ক�োম্পানির
ওয়েবসাইট www.saregama.comএ
রেজিস্টার্ড অফিসে প্রদান করা হবে।
৮)ক�োনও প্রশ্ন থাকলে শেয়ারধারকগণের জন্য ফ্রিক�োয়েন্টলি আস্কড ক�োশ্চেনস (এফএকিউস)এবং ই–ভ�োটিং
ম্যানুয়াল দেখুন যা পাওয়া যাবে www.evoting.nsdl.com–এ
 র ডাউনল�োড বিভাগে বা ফ�োন করুন নিঃশুল্ক নম্বরে
১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২৪ ৪৩০ বা অনুর�োধ করুন শ্রীমতী পল্লবী মাত্রে, ম্যানেজার এনএসডিএল ইমেল
আই ডি:evoting@nsdl.co.in এ
 মসিএসার্কুলার সমূহ ও সেবি সার্কুলারসমূহ অনুযায়ী এই বিজ্ঞপ্তি সদস্যগণের তথ্য
ও সুবিধার জন্য প্রদান করা হল।
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