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KOLKATA | FRIDAY, 28 AUGUST 2020

INFORMATION REGARDING 37TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE
HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL

MEANS (OAVM)
DearMembers,
The 37th Annual General Meeting ('AGM') of the members ofHBLeasing and Finance
Company Limited (“the Company”) will be held on Wednesday, 30th September,
2020 at 03:00 P.M. through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means
('OAVM') facility without the physical presence of the members at a common venue to
transact the businesses as set out in the notice ofAGM in compliance with the applicable
provisions of the CompaniesAct, 2013 (Act) and Rules framed thereunder and the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular
No. 14/2020 dated 08th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 and
Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs
(MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/ P/2020/79 dated 12th May, 2020
issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI). The Company has engaged
the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorised agency
to provide the facility of attending AGM through VC / OAVM, Remote e-voting before
AGM and e-voting duringAGM.
In accordance with the aforesaid Circular(s), the Notice of 37th AGM and Annual Report
for the Financial Year 2019-20 will be sent only through electronic mode to those
members, whose e-mail address is registered / available with the Company / Depository
Participants (DP). The aforesaid documents will be available on the website of the
Company, www.hbleasing.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at
www.bseindia.comand on the website of NSDLatwww.evoting.nsdl.com
The members will have an opportunity to cast their vote electronically on the businesses
set out in the AGM Notice through remote e-voting / e-voting during the AGM. The
detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM by Members holding
shares in Physical mode and Members, who have not registered their e-mail address
with the Company will be provided in the Notice ofAGM.
Members who have not registered their e-mail address with the Company /
Depository Participants (DP) are requested to register their e-mail address as per
Instructions given below for the purpose of obtaining e-voting User ID &
Password, Notice of AGM and Annual Report 2019-20 and updation of Bank
AccountDetails:

Date : 27.08.2020
Place : Gurugram

Please send scanned copy of duly signed request letter to Company’s
Registrar and Share Transfer Agent (RTA), RCMC Share Registry Private
Limited through an e-mail at investor.hb@rcmcdelhi.com providing Folio
No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate
(front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of
the following documents viz., Aadhaar Card, Driving Licence, Voter Card,
Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as
registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID &
Password, Notice ofAGM andAnnual Report 2019-20.
For updation of Bank Account Details, please provide (i) Bank Account
Number (ii) Bank Name and Branch Address (iv) MICR Number (v) IFSC
Code (vi) Cancelled cheque leaf or copy of Bank Passbook / Bank
Statement duly attested by the Bank.

Physical
Holding

Please update e-mail address / Bank Account Details with your Depository
Participants (DP).

Demat
Holding

For HB Leasing and Finance Company Limited
Sd/-

SONALI SHARMA
(Company Secretary)

M. No.: ACS-59728

CIN: L65910HR1982PLC034071
Registered Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area,

Sector 32, Gurugram - 122001, Haryana
Ph. : + 91-124-4675500, Fax No. : + 91-124-4370985

E-mail : corporate@hbleasing.com, Website : www.hbleasing.com

HB LEASING AND FINANCE COMPANY LIMITED

INFORMATION REGARDING 33RD ANNUAL GENERAL MEETING TO BE
HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL

MEANS (OAVM)
DearMembers,
The 33rd Annual General Meeting ('AGM') of the members of HB Stockholdings
Limited (“the Company”) will be held on Tuesday, 29th September, 2020 at 03:00 P.M.
through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') facility without
the physical presence of the members at a common venue to transact the businesses as
set out in the notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the
Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No.
14/2020 dated 08thApril, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13thApril, 2020 and Circular
No. 20/2020 dated 05th May, 2020 issued by the Ministry of CorporateAffairs (MCA) and
Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by
Securities and Exchange Board of India (SEBI). The Company has engaged the
services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorised agency to
provide the facility of attending AGM through VC / OAVM, Remote e-voting before AGM
and e-voting duringAGM.
In accordance with the aforesaid Circular(s), the Notice of 33rd AGM and Annual Report
for the Financial Year 2019-20 will be sent only through electronic mode to those
members, whose e-mail address is registered / available with the Company / Depository
Participants (DP). The aforesaid documents will be available on the website of the
Company, www.hbstockholdings.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE
Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at
www.nseindia.comand on the website of NSDLatwww.evoting.nsdl.com
The members will have an opportunity to cast their vote electronically on the businesses
set out in the AGM Notice through remote e-voting / e-voting during the AGM. The
detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM by Members holding
shares in Physical mode and Members, who have not registered their e-mail address
with the Company will be provided in the Notice ofAGM.
Members who have not registered their e-mail address with the Company /
Depository Participants (DP) are requested to register their e-mail address as per
Instructions given below for the purpose of obtaining e-voting User ID &
Password, Notice of AGM and Annual Report 2019-20 and updation of Bank
AccountDetails:

Date : 27.08.2020
Place : Gurugram

Please send scanned copy of duly signed request letter to Company’s
Registrar and Share Transfer Agent (RTA), RCMC Share Registry Private
Limited through an e-mail at investor.hb@rcmcdelhi.com providing Folio
No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate
(front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of
the following documents viz., Aadhaar Card, Driving Licence, Voter Card,
Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as
registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID &
Password, Notice ofAGM andAnnual Report 2019-20.
For updation of Bank Account Details, please provide (i) Bank Account
Number (ii) Bank Name and Branch Address (iv) MICR Number (v) IFSC
Code (vi) Cancelled cheque leaf or copy of Bank Passbook / Bank
Statement duly attested by the Bank.

Physical
Holding

Please update e-mail address / Bank Account Details with your Depository
Participants (DP).

Demat
Holding

For HB Stockholdings Limited
Sd/-

RUPESH KUMAR
(Company Secretary)

M. No.: ACS-43104

CIN: L65929HR1985PLC033936
Registered Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area,

Sector 32, Gurugram - 122001, Haryana
Ph. : + 91-124-4675500, Fax No. : + 91-124-4370985

E-mail : corporate@hbstockholdings.com, Website : www.hbstockholdings.com

HB STOCKHOLDINGS LIMITED

INFORMATION REGARDING 26TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE
HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL

MEANS (OAVM)
DearMembers,
The 26th Annual General Meeting ('AGM') of the members of HB Estate Developers
Limited (“the Company”) will be held on Wednesday, 30th September, 2020 at
11:00 A.M. through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM')
facility without the physical presence of the members at a common venue to transact the
businesses as set out in the notice of AGM in compliance with the applicable provisions
of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No.
14/2020 dated 08thApril, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13thApril, 2020 and Circular
No. 20/2020 dated 05th May, 2020 issued by the Ministry of CorporateAffairs (MCA) and
Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by
Securities and Exchange Board of India (SEBI). The Company has engaged the
services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorised agency to
provide the facility of attending AGM through VC / OAVM, Remote e-voting before AGM
and e-voting duringAGM.
In accordance with the aforesaid Circular(s), the Notice of 26th AGM and Annual Report
for the Financial Year 2019-20 will be sent only through electronic mode to those
members, whose e-mail address is registered / available with the Company / Depository
Participants (DP). The aforesaid documents will be available on the website of the
Company, www.hbestate.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at
www.bseindia.comand on the website of NSDLatwww.evoting.nsdl.com
The members will have an opportunity to cast their vote electronically on the businesses
set out in the AGM Notice through remote e-voting / e-voting during the AGM. The
detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM by Members holding
shares in Physical mode and Members, who have not registered their e-mail address
with the Company will be provided in the Notice ofAGM.
Members who have not registered their e-mail address with the Company /
Depository Participants (DP) are requested to register their e-mail address as per
Instructions given below for the purpose of obtaining e-voting User ID &
Password, Notice of AGM and Annual Report 2019-20 and updation of Bank
AccountDetails:

Date : 27.08.2020
Place : Gurugram

For HB Estate Developers Limited
Sd/-

RADHIKA KHURANA
(Company Secretary)

M. No.: ACS-32557

CIN: L99999HR1994PLC034146
Registered Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area,

Sector 32, Gurugram - 122001, Haryana
Ph. : + 91-124-4675500, Fax No. : + 91-124-4370985

E-mail : corporate@hbestate.com, Website : www.hbestate.com

HB ESTATE DEVELOPERS LIMITED

Please send scanned copy of duly signed request letter to Company’s
Registrar and Share Transfer Agent (RTA), RCMC Share Registry Private
Limited through an e-mail at investor.hb@rcmcdelhi.com providing Folio
No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate
(front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of
the following documents viz., Aadhaar Card, Driving Licence, Voter Card,
Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as
registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID &
Password, Notice ofAGM andAnnual Report 2019-20.
For updation of Bank Account Details, please provide (i) Bank Account
Number (ii) Bank Name and Branch Address (iv) MICR Number (v) IFSC
Code (vi) Cancelled cheque leaf or copy of Bank Passbook / Bank
Statement duly attested by the Bank.

Physical
Holding

Please update e-mail address / Bank Account Details with your Depository
Participants (DP).

Demat
Holding

INFORMATION REGARDING 25TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE
HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL

MEANS (OAVM)
DearMembers,
The 25thAnnual General Meeting ('AGM') of the members ofHBPortfolio Limited (“the
Company”) will be held on Tuesday, 29th September, 2020 at 11:00 A.M. through
Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') facility without the
physical presence of the members at a common venue to transact the businesses as set
out in the notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies
Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 14/2020 dated 08th
April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 and Circular No. 20/2020 dated
05th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No.
SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by Securities and
Exchange Board of India (SEBI). The Company has engaged the services of National
Securities Depository Limited (NSDL) as the authorised agency to provide the facility of
attending AGM through VC / OAVM, Remote e-voting before AGM and e-voting during
AGM.
In accordance with the aforesaid Circular(s), the Notice of 25th AGM and Annual Report
for the Financial Year 2019-20 will be sent only through electronic mode to those
members, whose e-mail address is registered / available with the Company / Depository
Participants (DP). The aforesaid documents will be available on the website of the
Company, www.hbportfolio.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at
www.bseindia.comand on the website of NSDLatwww.evoting.nsdl.com
The members will have an opportunity to cast their vote electronically on the businesses
set out in the AGM Notice through remote e-voting / e-voting during the AGM. The
detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM by Members holding
shares in Physical mode and Members, who have not registered their e-mail address
with the Company will be provided in the Notice ofAGM.
Members who have not registered their e-mail address with the Company /
Depository Participants (DP) are requested to register their e-mail address as per
Instructions given below for the purpose of obtaining e-voting User ID &
Password, Notice of AGM and Annual Report 2019-20 and updation of Bank
AccountDetails:

Date : 27.08.2020
Place : Gurugram

Please send scanned copy of duly signed request letter to Company’s
Registrar and Share Transfer Agent (RTA), RCMC Share Registry Private
Limited through an e-mail at investor.hb@rcmcdelhi.com providing Folio
No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate
(front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of
the following documents viz., Aadhaar Card, Driving Licence, Voter Card,
Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as
registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID &
Password, Notice ofAGM andAnnual Report 2019-20.
For updation of Bank Account Details, please provide (i) Bank Account
Number (ii) Bank Name and Branch Address (iv) MICR Number (v) IFSC
Code (vi) Cancelled cheque leaf or copy of Bank Passbook / Bank
Statement duly attested by the Bank.

Physical
Holding

Please update e-mail address / Bank Account Details with your Depository
Participants (DP).

Demat
Holding

CIN: L67120HR1994PLC034148
Registered Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area,

Sector 32, Gurugram - 122001, Haryana
: + 91-124-4675500, : + 91-124-4370985Ph. Fax No.

: , :E-mail corporate@hbportfolio.com Website www.hbportfolio.com

HB PORTFOLIO LIMITED

For HB Portfolio Limited
Sd/-

DINESH KAPOOR
(Company Secretary)

M. No.: FCS-6731

(Regd. office :PSEB Head office, The Mall patiala - 147001,
Corporate identity Number : U40109PB015GCO33813 Website:www.pspcl.in

Office of S.E./MM-II/O&M, GHTP, Lehra Mohabbat-151111.
Email.id se.mm2.lehra@gmail.com.

Phone No. 0164-2756459,Fax No.164-2756255 Mob. No.96461-17607

TenderEnquiryNo.: 26/AHP-130(N)/MM-II/O&MDtd.26.08.2020.
E-tenders are invited from reputed and registered firms /contactors for the following
work:-
Short Description Of Work :- Work of Operation & Maintenance and General
Cleanliness of PLC based Complete Ash Handling Plant of 2x210 MW Units (Stage-I)
and 2x250MW Stage-ll along with operation & routine mtc. of 1 No. 100 MT electronic
pitless weighbridge and issuing of Excise Gate Pass cum Invoices to each dry fly ash
loading trucks andWork of Decantation of LDO/HSD/HPS/HFOwagons /BTPNwagons
/ Tankers and general House Keeping and mtc. of Decantation system & storage tank
area atGHTPLehraMohabbat.
Last date and time for receipt of request for : 15.09.2020 upto 11:00 hrs.
registration of contractors with GHTP
Last Date & Time for bid submission : 29.09.2020 upto 11:30 hrs.
Detailed NIT and tender specification can be downloaded from PSPCL website
https://eproc.punjab.gov.in from dated 28-08-2020 onwards.
Note:
1. The prospective bidders can oof digital signatures and uploading of tender,

information may be sought from https://eproc.punjab.gov.in.
2. It is informed that in case the tender process is not completed due to any reason
no corrigendum will be published in newspapers. Detail regarding corrigendum
may be seen on PSPCL official website i.e. https://pspcl.in.

NOTICE INVITING TENDER
(Through E-tendering)

Superintending Engineer,
Mechanical Mtc. Circle-ll, O&M,
GHTP, PSPCL, Lehra Mohabbat.
Distt. Bathinda (Pb.)-151111.I/68945/2020

GHTP-42/2020.



রাজ্য
কলকাতা শুক্রবার ২৮ আগস্ট ২০২০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

৩

দখল ববজ্ঞবতি ( স্াবর সম্পবতির জন্য)
পবরবিষ্ট–IV,  [ রুল–৮( ১) ]

বাবল দুগ্াপুর ব্াঞ্চ ( ককাড:  ০৫৭৬৬) 
মাখালতলা, কপাঃঅঃ– বাবল দুগ্াপুর,
কজলা– হাওড়া, বপন– ৭১১ ২০৫

যেহেতু, যটেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়যা–এর অনুহ�যান্িত অন্ফসযার ন্েহসহব ন্নম্নস্যাক্ষরকযারী ন্সন্কউন্রটি ইন্যাহরটে ( এনহফযাস্সহ�ন্)  রুলস ২০০২–এর রুল ৮ সে 
পঠনীয় ন্সন্কউন্রটযাইহেশন অ্যাডি ন্রকনস্টযাকশন অফ ন্ফনযান্সিয়যাল অ্যাহসটস অ্যাডি এনহফযাস্সহ�ন্ অফ ন্সন্কউন্রটি ইন্যাহরটে অ্যাক্ট, ২০০২ ( নং ৫৪/ ২০০২)  –
এর ১৩(২)  ধযারযাধীহন তযাঁর ওপর অন্প্সত ক্ষ�তযাবহল ন্নহম্নযাক্ত ঋণগ্রেীতযা( গণ) /  েযান্�নিযার( গণ) –এর নযাহ�র পযাহশ যলখযা তযান্রখ সংবন্লত িযান্ব ন্বজ্ঞন্তি ইসু্ 
কহরন্িহলন েযাহত উক্ত ন্বজ্ঞন্তি প্যান্তির তযান্রখ যেহক ৬০ ন্িহনর �হধ্ সংন্লিষ্ট ন্বজ্ঞন্তিহত উন্লিন্খত পন্র�যাণ অে্সযাঙ্ক আিযায় যিওয়যার েন্ তযাঁহির আহ্যান 
েযানযাহনযা েহয়ন্িল।
উক্ত ঋণগ্রেীতযা সংন্লিষ্ট পন্র�যাণ অে্সযাঙ্ক আিযায় ন্িহত ব্ে্স েওয়যায় এতদ্দযারযা ন্বহশষ কহর ওই ঋণগ্রেীতযা( গণ)  /  েযান্�নিযার ( গণ)  ও েনসযাধযারহণর প্ন্ত ন্বজ্ঞন্তি 
েযান্র করযা েহছে যে, ন্নম্নস্যাক্ষরকযারী নীহে যলখযা তযান্রহখ উক্ত রুলস�ূহের রুল ৯ সে পঠনীয় উক্ত অ্যাহক্টর ১৩( ৪)  ধযারযাধীহন তযাঁর ওপর অন্প্সত ক্ষ�তযাবহল 
এখযাহন নীহে বন্ণ্সত সম্পন্তিগুন্লর িখল ন্নহয়হিন।
ন্বহশষ কহর ওই ঋণগ্রেীতযা( গণ)  /  েযান্�নিযার ( গণ) এবং েনসযাধযারণহক এতদ্দযারযা উক্ত সম্পন্তিগুন্ল ন্নহয় যকযানও যলনহিন নযা করযার েন্ সতক্স করযা েহছে 
এবং উক্ত সম্পন্তিগুন্ল ন্নহয় যে যকযানও যলনহিন নীহে যলখযা অে্সযাঙ্ক এবং তযার ওপর সিু, েযাে্স ইত্যান্ি সহ�ত যটেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়যা, বযান্ল দুগ্সযাপুর ব্যাঞ্চ–এর 
েযাে্স সযাহপক্ষ েহব।

ঋণগ্রহীতা/  জাবমনদাররর নাম ও ঠিকানা সম্পবতির বববরণ ১)  অনাদায়ী ঋণ
২)  দাবব ববজ্ঞবতির তাবরখ
৩)   দখরলর তাবরখ

কমসাস্ এস এন এন প্াবস্টক
ক্াঃ– শ্রীমতী সুরলখা আভাবন,
২৩৫, টি এন �ুখযান্ে্স যরযাড, �যাখলযা, েযানযা– উতিরপযাড়যা, 
যেলযা– েযাওড়যা, পন্চি�বঙ্গ–৭১২ ২৪৭।
জাবমনদার:  শ্রী স্বপন কুমার দাস,
অভয় নগর, যপযাঃঅঃ– বযান্ল, যেলযা– েযাওড়যা, 
পন্চি�বঙ্গ–৭১১ ২০৫।

ন্নহম্নযাক্ত ৬ কযাঠযা ৬ িটযাক ২৭ বগ্সফুট েন্�র অপন্রেযাে্স 
স�গ্র পন্র�যাণ েযার ন্থিন্ত ও ন্ববরণ:  য�ৌেযা– রঘুনযােপুর, 
যে এল নং ১০, খন্তয়যান নং ১৩৯২, খন্তয়যান নং 
১৬১৩ ( এল আর) , িযাগ নং ৫০৫ ( এল আর) , িন্লল নং 
০৫১২/ ২০০৬ অনুেযায়ী স্ত্যান্ধকযারী:  শ্রী স্রূপ কু�যার িযাস, 
ন্পতযা– ননীহগযাপযাল িযাস, অভয় নগর, যপযাঃঅঃ– বযান্ল, 
যেলযা– েযাওড়যা, পন্চি�বঙ্গ–৭১১ ২০৫।

১)  ₹১৪,৭৮,২৫৮. ০০ +  সুদ
২)  ১৮. ০৮. ২০১০
৩)  ২৬. ০৮. ২০২০

তাবরখ:  ২৬. ০৮. ২০১৯;  স্ান:  হাওড়া অনুরমাবদত অবিসার, কস্টট ব্যাঙ্ক অি ইবডিয়া      

  িম্ নং আইএনবস– ২৬
ককন্দীয় সরকার,  বরবজওনাল বডররক্টর , ইস্টান্ 

বরবজয়ন , করপ্াররট ববষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা সমীরপ
যকযাম্পযান্ন আইন, ২০১৩– এর ১৩ ধযারযার ( ৪)  
উপধযারযা এবং যকযাম্পযান্নে ( ইনকহপ্সযাহরশন)  রুলস, 
২০১৪– এর রুল ৩০– এর সযাব রুল ( ৫) উপধযারযায় 
ক্লে ( এ)   অনুসযাহর;  এবং
ন্নহম্নযাক্ত সম্পহক্স:  প্যারনারামা 
ব্যাপার ্াইরভট বলবমরটড CIN: 
U51109WB2007PTC113175  যরন্েটেযাড্স 
অন্ফস:  ৪২৫, ি�ি� পযাক্স, প্ে� তল, কলকযাতযা–
 ৭০০০৫৫
...আহবিনকযারী
এতদ্দযারযা েনসযাধযারহণর প্ন্ত ন্বজ্ঞন্তি েযান্র করযা েহছে 
যে, ‘ পবচিমবঙ্গ রাজ্য’  যেহক ‘ ছবতিিগড়  রারজ্য’  
যরন্েটেযাড্স অন্ফস থিযানযান্তহরর উহদেহশ্ যসযা�বযার 
২৪ আগটে ২০২০ তযান্রহখ অনুন্ঠিত ন্বহশষ সযাধযারণ 
সভযায় গেৃীত ন্বহশষ প্স্যাব অনুেযায়ী যকযাম্পযান্নর 
সঙ্ঘস্যারহকর রিবিহলর অনুহ�যািন প্যাে্সনযা কহর 
যকযাম্পযান্নে অ্যাক্ট, ২০১৩– এর ১৩ ধযারযা অনুসযাহর 
যকন্দীয় সরকযার– এর কযাহি সংন্লিষ্ট যকযাম্পযান্ন একটি 
আহবিন করযার প্স্যাব কহরহি।
যকযাম্পযান্নর যরন্েটেযাড্স অন্ফহসর প্স্যান্বত 
পন্রবত্সহনর ফহল স্যাে্স কু্ষণ্ণ েওয়যার সম্যাবনযা আহি 
এ�ন যকযানও ব্ন্ক্ত এই ন্বজ্ঞন্তি প্কযাহশর তযান্রখ 
যেহক ১৪ ( যেযাহদেযা)  ন্িহনর �হধ্ এ�ন্সএ– ২১ যপযাট্সযাল 
(www.mc a.gov.in) – এ ইনহভটের ক�হলেইন্ ফ�্স 
পূরণ কহর অেবযা যরন্েটেযাড্স ডযাকহেযাহগ ন্রন্েওনযাল 
ন্ডহরক্টর, ইটেযান্স ন্রন্েয়ন, ২৩৪/ ৪, আেযাে্স েগিীশেন্দ 
যবযাস যরযাড, ন্নেযা� প্যাহলস, II  এ�এসও ন্বন্্ডং ৪ে্স 
তল, কলকযাতযা– ৭০০০২০– এর কযাহি তযাঁর/ তযাঁহির 
( স্তী/ পুং)  স্যাহে্সর ধরন এবং ন্বহরযান্ধতযার কযারণ উহলিখ 
কহর একটি েলফনযা�যা দ্যারযা স�ন্ে্সত আপন্তিস�ূে 
পযাঠযাহত পযাহরন, তৎসে ওপহর বন্ণ্সত ঠিকযানযাহত 
অবন্থিত অন্ফহস আহবিনকযারী যকযাম্পযান্নর কযাহিও 
একটি কন্প পযাঠযাহত পযাহরন।
 আরবদনকারীর পরষে
 স্বাঃ সুনীল কুমার কগালচা
 তাবরখ:  ২৭– ০৮– ২০২০ বডররক্টর
স্ান:  কলকাতা      DIN:    01927182 

ম্যাগমা হাউবজং বিনান্স বলবমরটড
করবজস্টাড্ অবিস:  কডরভলপরমন্ট হাউস,

২৪, পাক্ ব্রিট, কলকাতা–৭০০ ০১৬

আপনযারযা, ন্নম্নন্লন্খত ঋণগ্রেীতযাগণ/  সে–ঋণগ্রেীতযাগণ/  গ্যাহরন্যারগণ আপনযাহির থিযাবর সম্পন্তি( স�ূে)  বন্ধক রযাখযার ন্বন্ন�হয় এ�এইেএফ–
এর কযাি যেহক সম্পন্তি সুন্বধযা( স�ূে) –এর ন্বন্ন�হয় গৃে ঋণ/  ঋহণর সনু্বধযা গ্রেণ কহরন্িহলন। বহকয়যা পন্রহশযাধ নযা করযার কযারহণ আপনযাহির 
ঋণ( গুন্ল)  অনুৎপযািক পন্রসম্পি ( এনন্পএ)  ন্েহসহব যরেন্ণভুক্ত েহয়হি। উক্ত অনযািযায়ী বহকয়যা পুনরুদ্যাহরর েন্ আপনযাহির সব্সহশষ জ্ঞযাত ঠিকযানযায় 
ন্সন্কউন্রটযাইহেশন অ্যাডি ন্রকনস্টযাকশন অফ ন্ফনযান্সিয়যাল অ্যাহসটস অ্যাডি এনহফযাস্সহ�ন্ অফ ন্সন্কউন্রটি ইন্যাহরটে অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩( ২)  
ধযারযাধীহন ন্ড�যাডি যনযাটিস পযাঠযাহনযা েহলও তযা অন্বন্লকৃত অবথিযায় যফরত এহসহি। যসই কযারহণ আপনযাহির প্ন্ত উক্ত যনযাটিস পন্রহষবযার ন্বকল্প 
উপযায় ন্েহসহব ন্সন্কউন্রটি ইন্যাহরটে ( এনহফযাস্সহ�ন্)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৩( ১)  সে পঠনীয় উক্ত অ্যাহক্টর ১৩( ২)  ধযারযাধীহন উক্ত যনযাটিহসর 
ন্ববৃন্তস�ূে এখযাহন প্কযাশ করযা েহছে।
ঋণগ্রেীতযাগণ,  সে–ঋণগ্রেীতযাগণ,  গ্যাহরন্যারগণ, েযান্�নিযারগণ, অনযািযায়ী বহকয়যা, ১৩( ২)  ধযারযাধীন ন্ড�যাডি যনযাটিস এবং তিনুসযার িযান্ব করযা অে্সযাঙ্ক 
এখযাহন নীহে উহলিখ করযা েল: 

সারিারয়বস অ্যাক্ট, ২০০২
এর ১৩( ২)  ধারাধীরন

বডমাডি কনাটিস

ক্রম 
নং

ঋণগ্রহীতা,  সহ–ঋণগ্রহীতা, 
গ্যাররন্টার–এর নাম ও 

ঠিকানা এবং ঋরণর অর্াঙ্ক
জাবমনযুক্ত পবরসম্পরদর বণ্না

বডমাডি 
কনাটিরসর 

তাবরখ

বরকয়া অরা্ঙ্ক ( ₹ ) 

১. একযাবর যশখ, নযান্েয়যা ন্বন্ব
ঋহণর অে্সযাঙ্ক:  
₹ ৫,৫৬,০০০/ –
( পযাঁে লক্ষ িযাপযান্ন েযােযার 
টযাকযা �যাত্র) 
HM/0012/H/17/100046 

ন্নহম্নযাক্ত সম্পন্তির অপন্রেযাে্স স�গ্র পন্র�যাহণর বন্ধক েযার ন্থিন্ত 
ও ন্ববরণ:  য�ৌেযা– ন্সলযা�পুর, যে এল নং ৯০, এল আর িযাগ নং 
৭৭০, খন্তয়যান নং ৯১০, েযাল খন্তয়যান নং ২১৪৩, পন্র�যাপ– সযা�যান্ 
ক�হবন্শ ৫ শতক, েযার ওপহর প্যায় ৭০০ বগ্সফুট �যাহপর একটি 
বযান্ড় ন্নন্�্সত, সযাব ন্ডন্ভশন এবং অ্যান্ডশনযাল ন্ডন্স্টক্ট সযাব–যরন্েন্স্ট 
অন্ফস– দুগ্সযাপুর, কযাঁকসযা গ্রযা� পঞ্চযাহয়হতর এলযাকযাধীন, েযানযা– 
কযাঁকসযা, যপযাঃঅঃ– পযানযাগড়, যেলযা– পন্চি� বধ্স�যান, ন্পন–৭১৩ 
১৪৮ যেটি ন্নহম্নযাক্তরূহপ যেৌেন্দে পন্রহবন্ষ্টত:
পূব্স:  যরেন এবং ১০ ফুট েওড়যা �যাটির রযাস্যা; 
পন্চি�:  আনন্দপুর য�ৌেযা; 
উতির:  লেট নং ৭৭০;   িন্ক্ষণ:  লেট নং ৭৭০।

১৯. ০২ . ২০২০ ₹ ৫,৯৩,৫৬৯. ০০
( পযাঁে লক্ষ 
ন্তরযানব্বই েযােযার 
পযঁােহশযা উনসতির 
টযাকযা �যাত্র) , 
তৎসহ 
০৬. ০২ . ২০২০ 
কররক সুদ

আপনযারযা, উপন্রন্লন্খত ঋণ সম্পন্ক্সত ঋণগ্রেীতযাগণ/  সে–ঋণগ্রেীতযাগণ/  গ্যাহরন্যারগণ–যক এতদ্দযারযা এই যনযাটিহসর তযান্রখ যেহক ৬০ ন্িহনর �হধ্ ওপহর 
উহলিখ�হতযা পরবততী সুি সহ�ত িযান্বকৃত পুহরযা অে্সযাঙ্ক আিযায় যিওয়যার েন্ আহ্যান েযানযাহনযা েহছে, যে�নটযা করহত আপনযারযা ব্ে্স েহল ওপহর যলখযা 
েযান্�নেুক্ত পন্রসম্পি( গুন্ল)  িখহল যনওয়যার েন্ ন্নম্নস্যাক্ষরকযারী উক্ত অ্যাহক্টর অধীহন পিহক্ষপ গ্রেণ করহত বযাধ্ েহবন। অনুগ্রে কহর যখয়যাল করহবন যে, 
উক্ত অ্যাহক্টর ১৩( ১৩)  ধযারযাধীহন আপনযারযা, এই স�হয়র �হধ্, আ�যাহির ন্লন্খত অন�ুন্ত িযাড়যা উপন্রন্লন্খত েযান্�নেুক্ত পন্রসম্প( গুন্ল)  ন্বন্রি, ইেযারযা বযা 
অন্ যকযানও উপযাহয় েস্যান্তর করযা যেহক ন্বরত েযাকহবন।
তাবরখ:  ২৮ . ০৮. ২০২০ ম্যাগমা হাউবজং বিনান্স বলবমরটড–এর পরষে
স্ান:  পবচিম বধ্মান ( অনুরমাবদত অবিসার ) 

 িম্ ‘ বজ’ 
আগ্রহ ্জ্ঞাপরনর জন্য আমন্ত্রণ

[ ইনসলহভন্সি অ্যাডি ব্যাঙ্করযাপন্স ( ইনসলহভন্সি যরহেযান্লউশন যপ্যাহসস ফর কহপ্সযাহরট পযাস্সনস)  যরগুহলশনস, 
২০১৬–এর যরগুহলশন ৩৬এ( ১)  –এর অধীহন] 

 দরকাবর তর্যাববল
১ কহপ্সযাহরট ঋণগ্রেীতযার নযা� ইবডিয়া পাওয়ার করপ্াররিন ( কবাধগয়া)  বলবমরটড

২ কহপ্সযাহরট ঋণগ্রেীতযার প্ন্তঠিযার তযান্রখ ১২– ০৯–২০১৩ 

৩ যে কতৃ্সপহক্ষর অধীহন এই কহপ্সযাহরট 
 ঋণগ্রেীতযা প্ন্তন্ঠিত/  ন্নবন্ধীকৃত  আরওন্স– কলকযাতযা

৪ কহপ্সযাহরট ঋণগ্রেীতযার কহপ্সযাহরট আইহডন্ন্টি 
 নম্বর/  ন্লন্�হটড লযায়যান্বন্লটি আইহডন্ন্ন্ফহকশন নম্বর U40109WB2013PLC197173

৫ কহপ্সযাহরট ঋণগ্রেীতযার যরন্েটেযাড্স অন্ফস এবং �ুখ্  যরন্েটেযাড্স অন্ফস:   লেট X  ১, ২ ও ৩, ব্লক–  ইন্প, যসক্টর– ৫, 
 অন্ফস ( েন্ি েযাহক) –এর ঠিকযানযা সল্টহলক, কলকযাতযা– ৭০০০৯১ ( পঃ বঃ) ।
  �ুখ্ অন্ফস:  ন্দ্তীয় ও তৃতীয় তল, ন্েয়ন ক�হলেক্স 
  ( ফযায়যার ন্ব্হগহডর ন্বপরীহত) , স্রযােপুরী যরযাড, 
  গয়যা– ৮২৩ ০০১ ( ন্বেযার) ।

৬ কহপ্সযাহরট ঋণগ্রেীতযার ইনসলহভন্সি শুরুর তযান্রখ ২২ য�, ২০২০ ( �েযা�যান্ এনন্সএলএটি দ্যারযা 
  আহিশ েযান্রর তযান্রখ) 

৭ আগ্রে প্জ্ঞযাপন আ�ন্ত্রহণর তযান্রখ ২৮– ০৮– ২০২০ ( �ূল–  ০৭– ০৮– ২০২০) 

৮.  উক্ত যকযাহডর ২৫( ২) ( এইে)  ধযারযাধীহন  savita_22@hotmail.com  অেবযা cirp.ipcbl@gmail.com  
 যরহেযান্লউশন আহবিনকযারীহির যেযাগ্তযা�যান  আইন্ড– যত ই–য�ল পযাঠিহয় সংগ্রে করযা েযাহব।

৯.  ২৯এ নং ধযারযাধীহন প্হেযাে্ অহেযাগ্তযার শত্সযাবন্ল  savita_22@hotmail.com  অেবযা cirp.ipcbl@gmail.com  
  আইন্ড– যত ই–য�ল পযাঠিহয় সংগ্রে করযা েযাহব।

১০.  আগ্রে প্জ্ঞযাপন প্যান্তির যশষ তযান্রখ ১২. ০৯. ২০২০ ( �ূল–  ২২– ০৮– ২০২০) 

১১.  সম্যাব্ যরহেযান্লউশন আহবিনকযারীহির সম্যাব্ 
 তযান্লকযা েযান্রর তযান্রখ ২২. ০৯. ২০২০ ( �ূল–  ০১– ০৯– ২০২০) 

১২.  সম্যাব্ তযান্লকযার প্ন্ত ন্বহরযান্ধতযা িযান্খহলর 
 যশষ তযান্রখ ২৭. ০৯. ২০২০ ( �ূল–  ১৬– ০৯– ২০২০) 

১৩.  সম্যাব্ যরহেযান্লউশন আহবিনকযারীহির 
 েূড়যান্ত তযান্লকযা েযান্রর তযান্রখ ০৭– ১০– ২০২০ ( �ূল–  ১৬– ০৯– ২০২০) 

১৪.  সম্যাব্ যরহেযান্লউশন আহবিনকযারীহির প্ন্ত 
 ইনফরহ�শন য�হ�যারযাডিযা�, ইভ্যালুহয়শন �্যাট্রিক্স এবং
 ন্রহকযাহয়টে ফর যরহেযান্লউশন লে্যানস  েযান্রর তযান্রখ ২৭– ০৯– ২০২০ ( �ূল–  ০৬– ০৯– ২০২০) 

১৫.  ন্রহকযাহয়টে ফর যরহেযান্লউশন লে্যান, ইভ্যালুহয়শন  ঋণিযাতযাগহণর কন্�টি দ্যারযা ন্নধ্সযান্রত যেযাগ্তযা�যান পূরণকযারী
 �্যাট্রিক্স এবং ইনফরহ�শন য�হ�যারযাডিযা� এবং  যরহেযান্লউশন আহবিনকযারীগণ ইভ্যালহুয়শন �্যাট্রিক্স, 
 আরও তে্যাবন্লর েন্ অনহুরযাধ িযান্খহলর পদ্ন্ত ইনফরহ�শন য�হ�যারযাডিযাহ�র েন্ এই যটন্বহলর রি� নং 
  ২১– যত উন্লিন্খত ঠিকযানযায়/  ই– য�ল আইন্ড– যত যরহেযান্লউশন 
  যপ্যাহফশনযাহলর সহঙ্গ যেযাগযাহেযাগ করহত পযাহরন। ইনসলহভন্সি 
  অ্যাডি ব্যাঙ্করযাপন্স যকযাড, ২০১৬– এর ২৯( ২)  ধযারযা অনুেযায়ী 
  যরহেযান্লউশন আহবিনকযারীগণ যগযাপনীয়তযা রক্ষযার ন্নচিয়তযা 
  িযান্খহলর পহর এগুন্ল তযাঁহির যিওয়যা েহব।

১৬.  যরহেযান্লউশন লে্যান িযান্খহলর যশষ তযান্রখ ২৭– ১০– ২০২০ ( �ূল–  ০৬– ১০– ২০২০) 

১৭.  যরহেযান্লউশন যপ্যাহফশনযাহলর কযাহি যরহেযান্লউশন  savita_22@hotmail.com  অেবযা cirp.ipcbl@gmail.com  
 লে্যান িযান্খহলর পদ্ন্ত   আইন্ড– যত ই–য�ল পযাঠিহয় ইহলকট্রন্নক উপযাহয় অেবযা 
  এই যটন্বহলর রি� নং ২১– যত উন্লিন্খত ঠিকযানযায় ন্পিড যপযাটে 
  বযা েযাহত কহর ে�যা ন্িহয়।

১৮.  অনুহ�যািহনর েন্ ন্বেযারকযারী কতৃ্সপহক্ষর কযাহি 
 যরহেযান্লউশন লে্যান িযান্খহলর অনুন্�ত তযান্রখ  ২৬– ১১– ২০২০ ( �ূল–  ০৫– ১১– ২০২০) 

১৯.  যরহেযান্লউশন যপ্যাহফশনযাহলর নযা� এবং যরন্েহস্টশন  সন্বতযা আগরওয়যাল
 নম্বর IBBI/IPA-001/IP-P00101/2017-18/10201 

২০.  এই যবযাহড্সর কযাহি ন্নবন্ধন অনুেযায়ী যরহেযান্লউশন  সন্বতযা আগরওয়যাল, ১৬এ, যশক্সন্পয়র সরন্ণ, ষঠি তল, 
 যপ্যাহফশনযাহলর নযা�, ঠিকযানযা এবং ই–য�ল আইন্ড  কলকযাতযা– ৭০০০৭১। ই– য�ল:  savita_22@hotmail.com

২১.  যরহেযান্লউশন যপ্যাহফশনযাহলর সহঙ্গ যেযাগযাহেযাহগর েন্  সন্বতযা আগরওয়যাল, ১৬এ, যশক্সন্পয়র সরন্ণ, ষঠি তল, 
 ব্বেযাে্স ঠিকযানযা এবং ই–য�ল আইন্ড   কলকযাতযা– ৭০০ ০৭১, ই– য�ল:  savita_22@hotmail.com  
  বযা  cirp.ipcbl@gmail.com 

২২.  আরও ন্বশি তে্যাবন্ল এখযাহন ন্�লহব  সন্বতযা আগরওয়যাল, ১৬এ, যশক্সন্পয়র সরন্ণ, ষঠি তল, 
  কলকযাতযা– ৭০০ ০৭১। ই– য�ল:  savita_22@hotmail.com  
  বযা  cirp.ipcbl@gmail.com 

২৩.  ফ�্স ‘ ন্ে’  প্কযাহশর তযান্রখ  ২৮– ০৮– ২০২০ ( �ূল–  ০৭– ০৮– ২০২০) 

  সববতা আগরওয়াল, কররজাবলউিন ক্ারিিনাল
 ইবডিয়া পাওয়ার করপ্াররিন ( কবাধগয়া)  বলবমরটড– এর পরষে
তাবরখ:  ২৮. ০৮. ২০২০ IBBI/IPA-001/IP-P00101/2017-18/10201 
স্ান:  কলকাতা      ১৬এ, কিক্সবপয়র সরবণ, ষষ্ঠ তল, কলকাতা– ৭০০ ০৭১।
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ব্য়দিশী বর্দ্যাপাধ্যায় 

রাতভর বৃবষ্ট ও কজায়াররর জরল বৃহস্পবতবার সকারল 
ডুরব কগল হাওড়া কস্টিন সংলগ্ন ১ নম্বর কজটিঘাট। এই 
কজটিঘাট কররক কিয়ারবল, আরমব্নয়াম, বাবঘুাট– সহ 
কলকাতার একাবধক ঘারট কিবর চলাচল করর। তরব 
লকডাউরনর কাররণ এবদন কিবর সাবভস্ বন্ধ রাকায় 
বড় ককানও ববপবতি হয়বন। এমবনরতই করয়কবদন ধরর 
বৃবষ্টরত গঙ্গার জলস্তর বকছটুা বাড়বছল। তার ওপর 
সারারাত ববৃষ্ট এবং কজায়াররর কজরর এবদন গঙ্গায় 
জলস্তর আরও কবরড় যায়। হাওড়া কস্টিন সংলগ্ন কজটি 
কাযত্ জরলর তলায় চরল যায়। আচমকা এইভারব 
জলস্তর কবরড় যাওয়ায় আতবঙ্কত হরয় পরড়ন কমশীরা। 
তরব, অন্য বদরনর তুলনায় কবমস্ংখ্যা বছল অরনক কম। 
কমশীরা জানান, ‘ ভরা ককাটাল ও কজায়াররর কাররণ 
জলস্তর বাড়রব আমরা জানতাম। তাই আরগ কররকই 
্রয়াজনীয় সতক্তামলূক সবরকরমর ব্যবস্া কনওয়া 
বছল। তরব কজায়ার কিষ হরয় কযরতই দুপরুরর পর 
কররক জল নামরত শুরু করর। পরুরাপবুর জল সরর 
যাওয়ার পর ডুরব যাওয়ার কাররণ কজটির ককানও ষেবত 
হল বকনা তা পরীষো করর কদখা হরব।’ এবদরক, খবর 
কপরয় ঘটনাস্ল পবরদির্ন আরসন ক্রীড়া রাষ্ট্রমন্ত্রী 
লক্ষীরতন শুক্া। বতবন কিবরঘারটর কমশীরদর সরঙ্গ 
করা বরলন। পরুরা কিবরঘাট চত্বর ঘরুর কদরখন।

আজকারলর ্বতরবদন

কররানা সংক্রমণ রুখরত মহররমর 
বদন ককানও রকম জমারয়ত নয়। 
পবরবরত্ সকরল বাবড়রত কররকই 
করুক উপাসনা। কহাক বনরন্নরদর 
অন্নদান। তাবজয়া বনম্াণ, লাঠি কখলা, 
অস্ত্র বমবছল ইসলাম ববররাধী। তাই এ 
কররক ববরত রাকাই উবচত। এমনটাই 
পরামি্ িুরিুরা িবররির বষশীয়ান 
বপর এবং কহজবুল্াহর ্ধান আল্ামা 
আবু ইব্াবহম বসবদিকীর। একই মত 
িুরিুরার অন্যতম বপরজাদা কমহরাব 
বসবদিকী, বমনহাজ, মাদাবন, মুজাবহদ 
ও বপরজাদা সওবান বসবদিকীরও। 
ইবজিবনয়ার সসয়দ বকয়াম উবদিন 
বরলরছন, অন্য সম্প্রদারয়র মানুষরক 
সম্ান জানারনার কয বিষো ইসলাম  
বদরয়রছ, তা কমরন চলা উবচত। 

�ের�: 
ফুরফুরযার
আহবিন

েযাওড়যা ডুবুডুবু, নযা�হলন লক্ষীরতন

হাওড়ার নস্করপাড়া করলাবন। ছবব:  ককৌবিক ককারল

 আজকারলর ্বতরবদন

পযাত্র-পযাত্রী খঁুহে যিওয়যার ন্বজ্ঞযাপন 
ন্িহয় অন্ভনব কযায়িযায় প্তযারণযা। েহরির 
ওহয়বসযাইহট পযাত্র, পযাত্রী ন্েহসহব েযাকত 
যকতযাদুরস্ ও আকষ্সণীয় যিহলহ�হয়হির 
িন্ব। প্হত্হক ভযাল েযাকন্র কহরন, ন্শক্ষযাগত 
ও অন্ যেযাগ্তযাও িযারুণ। সবটযাই অবশ্ 
ভুহয়যা। যফসবুক যেহক যপ্যাফযাইল যেযাগযাড় 
করযা েত। ফযাহঁি েযারঁযা পযা ন্িহতন, তযাহঁির 
ন্বশ্যাস অে্সহনর েন্ পযাত্রী বযা পযাহত্রর �যা 
পন্রেয় ন্িহয় ন্বন্ভন্ন �ন্েলযার সহঙ্গ যফযাহন 
কেযা বন্লহয় যিওয়যা েত। নকল �যাহয়রযা 
যকউ যকউ পন্রেযান্রকযার যপশযার সহঙ্গ েুক্ত। 
এই কযায়িযায় যকযাটি টযাকযারও যবন্শ েযান্তহয় 
যফহলন্িল েহরির যলযাকেন। তহব যশষ রক্ষযা 
েল নযা। �ূল অন্ভেকু্ত কযাকন্ল ন্বশ্যাস নযাহ� 
এক �ন্েলযাহক বুধবযার যগ্রতিযার কহরহিন 
ন্বধযাননগর কন্�শনযাহরহটর  যগযাহয়ন্দযারযা।

পাত্র– পাত্রী:
অবভনব
্তারণা

ICA-999(18)/2020

করেয়ী ইনফ্া্রিাকচার বিনান্স বলবমরটড
CIN: L29219WB1985PLC055352

করবজস্টাড্ অবিস:  ‘  ন্বশ্ক�্সযা’  ৮৬ন্স তপন্সয়যা যরযাড ( িন্ক্ষণ)  কলকযাতযা– ৭০০ ০৪৬
কটবল নং:  ০৩৩– ৬১৬০ ৭৭৩৪, ি্যাক্স নং:  ০৩৩– ২২৮৫ ৭৫৪২/ ৮৫০১

ওরয়বসাইট:  www.srei.com,  ই– কমল:  investor.relations@srei.com

  ৩৫তম বাবষ্ক সাধারণ সভার ববজ্ঞবতি এবং ই– কভাটিং তর্য
ন্ি যকযাম্পযান্নে অ্যাক্ট ২০১৩ ( ন্ি অ্যাক্ট)  সহঙ্গ পঠিতব্ যসই সম্পন্ক্সত রুলস অনুেযায়ী, যসন্ব ( ন্লন্টেং অবন্লহগশনস অ্যাডি ন্ডসহক্লযােযার 
ন্রহকযায়্যারহ�ন্স)  যরগুহলশনস ২০১৫ ( যসন্ব ন্লন্টেং যরগুহলশনস ২০১৫)  এবং কহপ্সযাহরট ন্বষয়ক �ন্ত্রহকর েযারীকৃত সযাকু্সলযার অনুেযায়ী 
ন্বজ্ঞন্তি প্িযান করযা েহছে যে, যকযাম্পযান্নর সিস্হির ৩৫ত� ( পঁয়ন্ত্রশ)  বযান্ষ্সক সযাধযারণ সভযা ( এন্েএ�)  শন্নবযার, ১৯ যসহটেম্বর ২০২০ সকযাল 
১১. ০০টযায় ( ভযারতীয় স�য়)  ন্ভন্ডও কনফযাহরন্সিং ( ন্ভন্স)  বযা অন্ অন্ডও ন্ভসুয়যাল �যাধ্হ� ( ওএন্ভএ�)  অনুন্ঠিত েহব।
যরগুহলটন্র ন্নহি্সশ অনুেযায়ী বযান্ষ্সক প্ন্তহবিন যেখযাহন ৩১ �যাে্স ২০২০ স�হয়র পরীন্ক্ষত আন্ে্সক ফলযাফল ( একক ও একীকৃত উভয়ই)  
রহয়হি সে তদুপন্র অন্ডটর ও ন্ডহরক্টরগহণর ন্রহপযাট্স এবং ৩৫ত� বযান্ষ্সক সযাধযারণ সভযার ( এন্েএ�)  ন্বজ্ঞন্তি ববদু্ন্তন �যাধ্হ� সিস্হির 
যপ্রণ করযা েহয়হি ২৭ আগটে ২০২০ তযান্রহখ েযাঁহির ই– য�ল ঠিকযানযা যকযাম্পযান্নর যরন্েস্টযার অ্যাডি যশয়যার ট্রযাসিফযার এহেন্/ ন্ডহপযান্েটন্রে 
এর কযাহি নন্েভুক্ত আহি।
বযান্ষ্সক প্ন্তহবিন সে এন্েএ� ন্বজ্ঞন্তি যকযাম্পযান্নর ওহয়বসযাইট www.srei.com – যত যকন্ফনহটহকর ওহয়বসযাইট https://evoting.
karvy.com   এবং টেক এক্সহেঞ্জস�ূহের ওহয়বসযাইট www.nseindia.com  এবং www.bseindia.com – যত পযাওয়যা েযাহব।
সিস্গণ েযাঁরযা ন্ফন্েক্যাল আকযাহর যশয়যার ধহর যরহখহিন এবং ই– য�ল আইন্ড নন্েভুক্ত/ আপহডট করযানন্ন তযা তযাঁহির নন্েভুক্ত/ আপহডট 
করহত অনুহরযাধ করযা েহছে। তযার েন্ তযাঁরযা তযাঁহির যফযান্লও নং উহলিখ কহর এবং যে ই– য�ল আইন্ড নন্েভুক্ত েহব তযা উহলিখ কহর 
স্যাক্ষন্রত অনুহরযাধপত্র যপ্রণ করহবন যকযাম্পযান্নর ই– য�ল আইন্ড investor.relations@srei.com   এবং/ বযা যকন্ফনহটহকর ই– য�ল 
আইন্ড einward.ris@kfintech.com – যত। যে সকল সিস্ ন্ডহ�টিন্রয়যালযাইেড আকযাহর যশয়যার ধহর যরহখহিন তযাঁহির ই– য�ল আইন্ড 
স্–স্ ন্ডহপযান্েটন্র পযাটি্সন্সহপন্গহণর কযাহি নন্েভুক্ত/ আপহডট করযাহত অনুহরযাধ করযা েহছে।
ন্বজ্ঞন্তিহত উন্লিন্খত সকল িস্যাহবে এবং ন্ি যকযাম্পযান্নে অ্যাক্ট ২০১৩ যসকশন ১০২ অনুেযায়ী ন্ববরণ সিস্হির ববদু্ন্তন �যাধ্হ� ন্নরীক্ষহণর 
েন্ ন্নখরেযায় ন্বজ্ঞন্তির তযান্রখ যেহক ৩৫ত� এন্েএ� স�য় পে্সন্ত পযাওয়যা েযাহব। ন্নরীক্ষহণর েন্ ইছেুক সিস্গণ ই– য�ল করহবন in-
vestor.relations@srei.com – যত। সিস্হির আরও েযানযাহনযা েযাহছে যে, যকযাম্পযান্নর সেহেযাগী সংথিযাস�ূহের পরীন্ক্ষত আন্ে্সক ফলযাফল 
যকযাম্পযান্নর ওহয়বসযাইহট পযাওয়যা েযাহব।
ই– কভাটিং তর্য: 
ন্ি যকযাম্পযান্নে অ্যাক্ট ২০১৩ যসকশন ১০৮ সহঙ্গ পঠিতব্ যকযাম্পযান্নে ( �্যাহনেহ�ন্ অ্যাডি অ্যাডন্�ন্নহস্টশন)  রুলস ২০১৪, রুল ২০ 
এবং ন্সন্কউন্রটিে অ্যাডি এক্সহেঞ্জ যবযাড্স অফ ইন্ডিয়যা ( ন্লন্টেং অবন্লহগশনস অ্যাডি ন্ডসহক্লযােযার ন্রহকযায়্যারহ�ন্স)  যরগুহলশনস ২০১৫, 
যরগুহলশন ৪৪ অনুেযায়ী সিস্হির ন্বজ্ঞন্তিহত ন্ববৃত ন্বষয়স�ূহের ওপর ববদু্ন্তন �যাধ্হ� যভযাট প্িযাহনর ব্বথিযা করযা েহয়হি েযার েন্ 
যকযাম্পযান্ন যকন্ফন যটকহনযালন্েস প্যাইহভট ন্লন্�হটড ( যকন্ফনহটক) – যক ই– যভযাটিং এহেন্সি ন্েহসহব ন্নহয়যাগ কহরহিন। ন্রহ�যাট ই– যভযাটিং 
স�হয় বযা এন্েএ�– যত যভযাট সিস্গণ প্িযান করহত পযারহবন ববদু্ন্তন �যাধ্হ� - �যাধ্� ইনটেযাহপযাল
ন্রহ�যাট ই– যভযাটিং আরম্ েহব �ঙ্গলবযার, ১৫ যসহটেম্বর ২০২০ ( সকযাল ৯. ০০টযায় ভযারতীয় স�য়)  এবং স�যাতি েহব শুরিবযার, ১৮ যসহটেম্বর 
২০২০ ( ন্বহকল ৫. ০০টযায় ভযারতীয় স�য়) । তিপরবততী স�হয় ন্রহ�যাট ই– যভযাটিং �ন্ডউল ন্নন্্রিয় করযা েহব এবং ওই স�য় ও তযান্রহখর 
পর সিস্হির যভযাট প্িযান করহত যিওয়যা েহব নযা। সিস্ একটি ন্বষহয়র ওপর যভযাট প্িযান কহর েযাকহল পরবততী স�হয় যসই সিস্ তযা 
পন্রবত্সন করহত পযারহবন নযা।
যকযাম্পযান্নর সিস্গণ কযাট অফ তযান্রহখ অে্সযাৎ ১২ যসহটেম্বর ২০২০, যশয়যার ন্ফন্েক্যাল বযা ন্ডহ�টিন্রয়যালযাইেড আকযাহর ধহর েযাকহল ন্রহ�যাট 
ই– যভযাটিং �যাধ্হ� বযা এন্েএ� েলযাকযালীন স�হয় যভযাট প্িযাহনর অন্ধকযারী।
ন্ফন্েক্যাল আকযাহর যশয়যার ধহর রযাখযা সিস্গণ েযাঁরযা যকযাম্পযান্নর কযাহি তযাঁহির ই– য�ল আইন্ড নন্েভুক্ত কহরনন্ন তযাঁরযা তযাঁহির লগ–ইন 
ন্বশি এবং ন্রহ�যাট ই– যভযাটিং �যাধ্হ� যভযাটপ্িযান বযা এন্েএ� েলযাকযালীন স�হয় ই– যভযাটিং, এন্েএ� ন্বজ্ঞন্তিহত ন্ববৃত পদ্ন্ত অনুসরণ কহর 
যভযাট প্িযান করহত পযাহরন।
এন্েএ� ন্বজ্ঞন্তি যপ্রহণর পরবততী স�হয় ন্কন্তু ই– যভযাটিং এর কযাট অফ তযান্রখ শন্নবযার, ১২ যসহটেম্বর ২০২০ স�হয় বযা পূহ্ব্স েন্ি যকউ 
যকযাম্পযান্নর সিস্পি গ্রেণ কহর েযাহকন তযােহল ন্তন্ন ন্নম্নবন্ণ্সত পদ্ন্ত অবলম্বন কহর ইউেযার আইন্ড ও পযাসওয়যাড্স যপহত পযাহরন।
ক)  সিস্গহণর যফযান্লও নং/ ন্ডন্প আইন্ড এবং ক্লযাহয়ন্ আইন্ড উহলিখ কহর েন্ি যকযানও সিহস্র য�যাবযাইল নম্বর নন্েভুক্ত েযাহক তযােহল 

সিস্গণ এসএ�এস যপ্রণ করহত পযাহরন:  MYEPWD <space> E-voting Event Number + Folio No.  বযা DP ID  ও 
C lient ID, য�যাবযাইল নম্বর ৯২১২৯ ৯৩৩৯৯।

খ)  সিস্গহণর যফযান্লও নং/ ন্ডন্প আইন্ড এবং ক্লযাহয়ন্ আইন্ড উহলিখ কহর েন্ি যকযানও সিহস্র য�যাবযাইল নম্বর নন্েভুক্ত নযা েযাহক 
যসহক্ষহত্র https://evoting.karvy.com   এর যেযা� যপহে ন্ক্লক করুন "Forgot Password"  এবং যফযান্লও নং বযা ন্ডন্প আইন্ড এবং 
ক্লযাহয়ন্ আইন্ড এবং প্যান এন্যার করুন েযার ফহল পযাসওয়যাড্স বতন্র করযা েহব।

গ)  সিস্গণ যকন্ফনহটহকর ন্নঃশুল্ক যফযান নম্বর ১– ৮০০– ৩৪৫৪– ০০১– যত যফযান করহত পযাহরন।
ঘ)  সিস্গণ evoting@karvy.com – যত ই– য�ল �যাধ্হ� অনুহরযাধ করহত পযাহরন। যকন্ফনহটক ইউেযার আইন্ড ও পযাসওয়যাড্স যসই 

নতুন সিস্হির, েযাঁহির ই– য�ল রহয়হি, যপ্রহণর প্হেষ্টযা করহবন।
যকন্ফন যটকহনযালন্েস প্যাইহভট ন্লন্�হটড ( যকন্ফনহটক) – এর লে্যাটফহ�্সর ন্ভন্ডও কনফযাহরন্সিং �যাধ্হ� সিস্গণ এন্েএ�– যত উপন্থিত 
েযাকহত পযারহবন। সিস্হির https://emeetings.kfintech – যত যেহত েহব এবং ন্রহ�যাট ই– যভযাটিং তে্ ব্বেযার কহর লগ–ইন 
করহত েহব এবং ন্ক্লক করহবন "videoconference"  ‘ সিস্’ গহণর লগ–ইন যক্ষহত্র এন্েএ�– এর ন্লঙ্ক পযাওয়যা েযাহব যেখযাহন ইহভন্ ও 
যকযাম্পযান্নর নযা� েয়ন করহত েহব।
ন্ভন্স/ ওএন্ভএ� �যাধ্হ� এন্েএ�– যত উপন্থিত সিস্গণ এবং েযাঁরযা ন্রহ�যাট ই– যভযাটিং �যাধ্হ� যভযাট প্িযান কহরনন্ন, তঁযারযা এন্েএ�– যত 
যভযাটযান্ধকযার প্হয়যাগ করহত পযারহবন।
ববদু্ন্তন যভযাটিং �যাধ্হ� ( “ ইনটেযা যপযাল” )  যভযাট প্িযাহনর সনু্বধযা সভযা েলযাকযালীন পযাওয়যা েযাহব েযার ব্বথিযা যকন্ফন যটকহনযালন্েস প্যাইহভট 
ন্লন্�হটড ( যকন্ফনহটক)  ন্ভন্ডও কনফযাহরন্সিং লে্যাটফ�্স– যত কহরহিন।
এন্েএ�–পূব্সবততী স�হয় যে সকল সিস্ ন্রহ�যাট ই– যভযাটিং �যাধ্হ� যভযাট প্িযান কহরহিন, তঁযারযা এন্েএ�– যত উপন্থিত েযাকহত পযারহবন, 
ন্কন্তু এন্েএ� েলযাকযালীন স�হয় পুনরযায় যভযাট প্িযান করহত পযারহবন নযা। যে সকল সিস্ উভয় �যাধ্হ� যভযাট প্িযান কহরহিন, তঁযাহির 
ন্রহ�যাট ই– যভযাটিং �যাধ্হ� যভযাট গ্রযাে্ েহব এবং এন্েএ� েলযাকযালীন স�হয় যভযাট বযান্তল �হন করযা েহব।
ই– যভযাটিং পদ্ন্ত ( ন্রহ�যাট ই– যভযাটিং এবং এন্েএ� েলযাকযালীন যভযাট প্িযান)  এবং ন্ভন্স/ ওএন্ভএ� �যাধ্হ� এন্েএ�– যত উপন্থিন্ত এন্েএ� 
ন্বজ্ঞন্তিহত পযাওয়যা েযাহব। ই– যভযাটিং সম্পন্ক্সত যে যকযানও প্হনের েন্ সিস্গণ যেল্প অ্যাডি ন্রিহকযাহয়ন্ন্ল আস্কড যকযাহচিনস ( এফএন্কউস)  
এবং ই– যভযাটিং ইউেযার �্যানুয়যাল যিখহত পযাহরন েযা পযাওয়যা েযাহব https://evoting.karvy.com   ( যকন্ফনহটহকর ওহয়বসযাইট) – এর 
ডযাউনহলযাড ন্বভযাহগ।
প্নে/ অন্ভহেযাগ সংরিযান্ত যক্ষহত্র সিস্গণ ন্নম্নন্লন্খত যেযাগযাহেযাগস�ূে যখয়যাল রযাখহবন: 
শ্রী এস বভ রাজু, কডপুটি কজনাররল ম্যারনজার
যকন্ফন যটকহনযালন্েস প্যাইহভট ন্লন্�হটড, যসহলন্নয়যা� ন্বন্্ডং, টযাওয়যার ন্ব, লেট নং ৩১ ও ৩২
ন্ফনযান্সিয়যাল ন্ডন্স্টক্ট, নযানকরযা�গুিযা, যসন্রন্লঙ্গ�পলিী �ণ্ডল
েযায়িরযাবযাি– ৫০০০৩২
ই– য�ল:  einward.ris@kfintech.com
যফযান নং:  ০৪০– ৬৭১৬ ২২২২ / ১৮০০– ৩৪৫৪– ০০১
এন্েএ� ন্িহন বযা তদ্ পরবততী স�হয় যকযাম্পযান্ন যভযাহটর ফলযাফল যঘযাষণযা করহবন। যঘযান্ষত ফলযাফল সে সু্কটিনযাইেযাহরর ন্রহপযাট্স যকযাম্পযান্নর 
ওহয়বসযাইট www.srei.com  এবং যকন্ফনহটহকর ওহয়বসযাইট https://evoting.karvy.com – যত সিস্হির তহে্র েন্ প্িযান করযা েহব 
এবং টেক এক্সহেঞ্জ স�ূহে েযানযাহনযা েহব।
 করেয়ী ইনফ্া্রিাকচার বিনান্স বলবমরটরডর পরষে
 স্বাঃ
 স্দীপ লারখাটিয়া
 কলকযাতযা  ককাম্পাবন কসরক্রটাবর
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