
 

 

21st October, 2020 

 

To 

The Shareholders 

Goodricke Group Limited    Uploaded in www.goodricke.com 

 

To       Uploaded  in http://listing.bseindia.com/ 

The Sr. General Manager 

Dept of Corporate Services 

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers 

Dalal Street 

Mumbai- 400001 

 

BSE Scrip Code- 500166 

Sub: Notice of the Board Meeting to consider the Unaudited Financial Results for the quarter ended 

30th June, 2020 

Regulation 29(I) (a) read with Regulation 46(2) (I) (i) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements, 2015) Regulations 2015 

 

Dear Sir, 

 

A meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tueesday, 10th November, 2020 

at 4:00 pm (IST) deemed to be held through video conferencing from the Registered office of the 

Company to consider inter- alia the unaudited Financial Results of the Company for the quarter and 

half year ended 30th September, 2020. 

 

Notice published in the News paper publication dated 21st October, 2020 is enclosed. The same is 
published in Business Standard, Kolkata & Mumbai & Ajkal( Bengali), Kolkata 
 

Further to our letter dated 1st October, 2020, kindly be informed that the trading window for dealing 

in the securities of the Company has been closed from 1st October, 2020 for all the Directors/ Officers/ 

Designated Employees and Connected persons of the Company and shall open from Friday,  the 13th 

November, 2020, pursuant to BSE's Circular No. LIST/COMP/01/2019-20 dated 2nd April, 2019. 

Yours faithfully 

GOODRICKE GROUP LIMITED 

 

 

VICE PRESIDENT & 

COMPANY SECRETARY 

http://www.goodricke.com/
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Oaktree makes cash offer
of ~20,000 crore for DHFL
DEVCHATTERJEE
Mumbai, 20October

T he lenders to Dewan Housing
Finance Corporation (DHFL)
have received a cash offer of

~12,000crorefromUS-basedassetman-
agement company Oaktree Capital for
the entire company.

Oaktree has offered to pay an
additional ~8,000 crore over the next
few years, with interest to be paid on
thebalance in the interimperiod.

Oaktree’s ~20,000 crore is pitted
against the ~15,000-crore offer by
Piramal Enterprises for the retail port-
folio and the ~3,000-crore put on the
tablemadebyAdaniGroupfor thecon-
structionfinanceandslumre-develop-
ment areaprojects.

“The banks will have to take a call
on whether to accept the offers of
Oaktree or those of Piramal and Adani
Groups,”saidasourceclosetothedevel-
opment.

“Oaktreewill offer ~8,000croreover
thenext fewyears,which is close to the
G-Sec and is not attractive to the

lenders,” the source said.
Thebidswereopenedbythelenders

thisweek.Theoffermadebythe fourth
bidder, SC Lowy, for the construction
financebookswasfullofridersanddoes
not look attractive, the source said.

The lenders will start negotiating
with the bidders, asking them to
improve their offers, the source said.
For Piramal Group, the acquisition of

the retail books is important tobalance
its wholesale books, which are facing
issues due to the slowdown in the real
estate sector.

“DHFL’s retail books are giving a
steadycashflowandwillhelpPiramal,”
the source said.

AdaniGrouphasmadeconservative
bids, keeping inmind the slowdown in
the real estate sector.

In February this year, the lenders to
DHFL had sought offers for the com-
pany.Almost24companieshadshown
an interest in DHFL. They included
Aion Capital, Adani Capital, Hero
Fincorp,KKRCreditAdvisors,Oaktree,
MorganStanley,GoldmanSachsGroup
Inc, Deutsche Bank AG, Warburg
Pincus, SSG Capital, Edelweiss, Lone
Star,andBlackstone.Allbackedoutbar-
ring the four.

The bids for the company were
mutedalsoduetoaforensicauditreport
by Grant Thornton, which revealed a
~14,500-crorehole inDHFL’s books.

The report, which has been sub-
mitted to the National Company Law
Tribunal (NCLT), has said there is a
~9,320-crore hole in the wholesale
books, a ~1,707-crore loss on the SRA
count, and another diversion of ~3,000
crore in retail loans.

Recovering these loans is doubtful,
the report said. Indian lenders,mutual
funds, and provident fund have an
exposure of ~88,000 crore to the com-
pany.Of this,StateBankof Indiahasan
exposure of ~10,000crore.

Moody’splacesVedanta’sCFRunderreview
ADITI DIVEKAR
Mumbai,20October

Moody’s Investors Service on Tuesday
placed Vedanta Resources’s B1 corpo-
rate family rating (CFR) under review
for downgrade.

Concurrently, Moody’s has placed
under reviewfordowngrade theB3rat-
ings on senior unsecured bonds issued
by Vedanta and those issued by its
wholly-owned subsidiary, Vedanta
Resources Finance II Plc, and guaran-
teed by Vedanta, affecting $4.2 billion
inoutstandingdebt.Theratingsoutlook
was changed to ratings under review
fromnegative.

“The review follows an increase in
refinancingriskandsignificantfunding
needsat theholdingcompanylevel, fol-
lowing Vedanta Resources’ failure to

acquirethebalanceshareholdinginkey
subsidiaryVedantaLimited.Thiswould
have improved access to group cash,”
the report by Kaustubh Chaubal, a
Moody’s vice-president and senior
credit officer, said.

OnOctober 10, thecompanysaid its
voluntary delisting offer — to acquire
the balance shareholding in Vedanta
Limited and then delisting it from the
stock exchange — had failed at the
reverse bookbuilding stage.

Thetotalnumberofsharestendered
by Vedanta Limited’s public share-
holders fell 7per cent short of theman-
datory minimum 90 per cent for suc-
cessful delisting.

Moody’s had viewed the proposed
delisting as a credit positive and a step
forwardinsimplifyingthegroup’scom-
plex shareholding structure. It would

have allowed for better access to con-
solidated cash while avoiding leakage
duringdividenddistribution.

Following the failed delisting, the
holding company’s liquidity risk has
increased with around $2.9 billion in
debtmaturitiesbetweenApril2020and
March 2022.

This includesa$120-million revolv-
ing credit facility repayable in
February 2021, and$425million—the
remainderofVolcan’sdebt toprivatise
Vedanta Resources — along with
annual interest payments of $470mil-
lion each year.

Moody’s expects the holding com-
pany to arrange part of the required
funds from intercompany loans from
foreign subsidiaries, dividends from
operating subsidiaries and continued
refinancing.

Piramaloffers~15,000cr forretailbook;Adanioffers~3,000cr forSRA,constructionfinbooks

DEWAN HOUSING
FINANCE CORP

Source: Bloomberg

Hindustan Zinc
profit drops nearly
7% to ~1,940 cr
VedantagroupfirmHindustanZinc(HZL)
onTuesdayreporteda6.7percentdrop
innetprofitto~1,940croreforthequa-
rterendedonSeptember,duetohigh
expenses.Thecompanyhadpostednet
profitof~2,081croreintheyear-ago
period,HZLsaidinafilingtoBSE.
However, total incomeroseto~6,050
croreintheJuly-Septemberperiod,
from~5,101croreintheyear-ago
period.Totalexpenses increasedto
~3,428crorefrom~3,014croreinthe
year-agoperiod.HindustanZincalso
approvedofaninterimdividendof
~21.3pershare. AGENCIES

Credit Review & Monitoring and Recovery Section : Howrah Regional Office
192, G. T. Road, Opposite Belur Lalbaba College, Belur, Howrah - 711202

Hypothecated vehicle taken possession by Bank will be sold on the basis of “As is where is, what is
there is and without any recourse basis” in Auction on 04.11.2020 (Wednesday) to be held between
3:00 P. M. to 5:00 P. M.

Offers are invited from the intending purchasers for sale of the under mentioned asset on the following
terms & conditions.

A) Name of the Borrower &
Loan Account Number

B) Branch Manager
Contact Number

Sl.
No.

Description of
Vehicle

A) Reserve Price
B) EMD
C) Bid Incremental Amt.
D) EMD Deposit A/c.

1. A) Byasdev Singha Roy
A/c. No. 95351550000263

B) Serampore II Branch
Manager (9433058169)

Commercial Registration
No. WB-07J-2036
Year of Make – 2015
Vehicle Name - Mahindra &
Mahindra Ltd.; Bolero Maxi
Truck + 2WD, BS - IV

A) Rs. 1,50,000/-
B) Rs. 15,000/-
C) Rs. 2,000/-
D) Canara E syndicate
Serampore Branch
95353170000022
IFSC - SYNB0009535

2. A) Sanjay Jaiswal
A/c. No. 95357910000657

B) Serampore II Branch
Manager (9433058169)

Commercial Registration
No. WB-15C-7566
Year of Make - 2015
Vehicle Name - Ashok
Leyland; 3118 IL
MAV Truck

A) Rs. 7,50,000/-
B) Rs. 75,000/-
C) Rs. 2,000/-
D) Canara E syndicate
Serampore Branch
95353170000022
IFSC- SYNB0009535

Date & Time of Auction: 04.11.2020 From 3:00 P.M. to 5:00 P.M.

Last Date of EMD: 04.11.2020 upto 2:00 P.M.

Other Terms & Conditions:
1. The assets will be sold in “as is where is” and “as is what is” condition.
2. The vehicle can be inspected from 22.10.2020 to 03.11.2020 between 10A.M. to 5.00 P.M.
3. The place of Auction is Canara Bank Regional Office – Howrah, 192, G. T. Road, Opposite Belur Lal

Baba College, West Bengal, Pin - 711202.
4. TheAssets will be sold only for a price above the reserve price.
5. Intending bidders have to submit their bid offer letter along with valid KYC documents and proof of

remittance in closed envelope by 04.11.2020 upto 2.00 P.M. Bidding will start from the highest bid
offer.

6. The vehicle will be handed over to the highest bidder on payment of Balance amount within 15 days
from the date of auction sale. In case of failure to payment the balance amount, the EMD amount
deposited shall be forfeited and no claim whatsoever will be entertained.

7. The unsuccessful bidder shall be entitled for the refund of the earnest money immediately after the
auction is over.

3. A) Jaydeb Dey
A/c. No. 1954603001780

B) Canara Bank Chamitara
Branch Manager (08334999181)

Private Registration
No. WB-34A-J8310
Year of Make - 2014
Vehicle Name - Maruti Omni
E MPI STD BS IV

A) Rs. 87,000/-
B) Rs. 8,700/-
C) Rs. 2,000
D) Canara Bank
Chamitara Branch,
0189296000001
IFSC - CNRB0001954

4. A) Tarpana Saha
A/c. No. 95411570000029

B) Shibpur Branch
Manager (9433058172)

Commercial Registration
No. WB-04G-2445
Year of Make - 2014
Vehicle Name - VE
Commercial Vehicles Ltd;
EICHER 10.90L F/L CWC
ABPS, BS IV

A) Rs. 3,48,000/-
B) Rs. 34,800/-
C) Rs. 2,000
D) Canara E syndicate
Serampore Branch
95413170000028
IFSC – SYNB0009541

5. A) Munmun Barik
A/c. No. 95467910000220

B) Canara E syndicate
Andul Branch
Manager (9433058279)

Commercial Registration
No. WB-19G-8217
Year of Make - 2015
Vehicle Name - Tata Motors
Ltd.; LP 712, BS III.

A) Rs. 4,50,000/-
B) Rs. 45,000/-
C) Rs. 2,000
D) Canara E syndicate
Andul Branch
95463100000014
IFSC – SYNB0009546

Authorised Officer
Canara Bank

Date : 20.10.2020
Place : Belur, Howrah

N O T I C E
That the declarant company being
Maan Polypack Pvt. Ltd. is the
owner of land measuring about 132
decimal of land lying and situated
at Mouza- Baniara, J.L no. 26, Dag
no. 1638, 1635, 1636, 1634, 1632,
1630, 1637, Khatian No. 1801,
P.S.- Domjur, Pincode - 711411,
District- Howrah. The declarant
company hereby declares that the
original chain deeds pertaining to
the above stated property being (1)
Deed of sale registered before the
A.D.S.R. Domjur, Howrah, recorded
in book no. I, being no. 538/1985;
(2) Deed of sale registered before
the A.D.S.R. Domjur, Howrah and
recorded in book no. I, being no.
539/1985; (3.) Deed of sale dated
25.02.1997 registered before the
A.D.S.R. Domjur, Howrah and
recorded in book no. I, being no.
744/1997; (4) Deed of sale dated
04.10.1991 registered before the
A.D.S.R. Domjur, Howrah and
recorded in book no. I, being no.
3326/1997; (5) Deed of sale dated
20.10.1992 registered before the
A.D.S.R. Domjur, Howrah and
recorded in book no. I, being
no. 3868/1992; (6) Deed of sale
registered before the A.D.S.R.
Domjur, Howrah and recorded in
book no. I, being no. 1309/1996;
(7) Deed of sale dated 10.08.1994
registered before the A.D.S.R.
Domjur, Howrah and recorded in
book no. I, being no. 2267/1994;
(8) Deed of Gift registered before
the A.D.S.R. Domjur, Howrah
and recorded in book no. I, being
no. 1377/1983; (9) Deed of gift
registered before the A.D.S.R.
Domjur, Howrah and recorded in
book no. I, being no. 833/1995;
(10) Deed of sale dated 02.05.1997
registered before the A.D.S.R.
Domjur, Howrah and recorded in
book no. I, being no. 1656/1997;
(11) Deed of sale dated 12.09.1997
registered before the A.D.S.R.
Domjur, Howrah and recorded in
book no. I, being no. 3286/1997;
(12) Deed of sale dated 24.02.1997
duly registered before the A.D.S.R.
Domjur, Howrah and recorded in
book no. I, being no. 669/1997;
have not been collected in original
by the declarant company from
the erstwhile owners/sellers.
The present declarant states
that the property is free from any
encumbrance and if any person/
assoc ia t ion /soc ie ty /financ ia l
institution etc. having any objection/
claim etc. on the said property
should contact the under mentioned
Advocate, with supportive /valid
documents, within a period of
14 days from the date of the
publication, failing which any claim
whatsoever shall not be entertained.

Shaktipada Banerjee
Advocate, Oswal Chambers 5th
Floor, Room No.11, 2, Church

Lane, Kolkata – 700001

ABRIDGED TENDER NOTICE (e-TENDER)
e-NIT No.- WBSRDA/BDN/N-5/2020-21/(1st Call)

Sealed percentage rate tenders through online for 8 (Eight) nos. Post
Five Year maintenance works of PMGSY Roads in prescribed format
are invited from resourceful, bonafied & experienced contractors who
have successfully completed road or Maintenance of road works of
PMGSY, PWD, CPWD, Zilla Parishad and any other Govt. Department
in last 5 (Five) years having 1/3rd credential in similar nature of works
along with own//leased machineries and Laboratory Equipments. For
further details please contact this office during office hours on working
days or visit website : www.wbprd.nic.in or www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Engineer, WBSRDA
Purba Bardhaman Division

ABRIDGED TENDER NOTICE (e-TENDER)
e-NIT No.- WBSRDA/BDN/N-6/2020-21/(2nd Call)

Sealed percentage rate tenders through online for 2 (Two) nos. Post
Five Year maintenance works of PMGSY Roads in prescribed format
are invited from resourceful, bonafied & experienced contractors who
have successfully completed road or Maintenance of road works of
PMGSY, PWD, CPWD, Zilla Parishad and any other Govt. Department
in last 5 (Five) years having 1/3rd credential in similar nature of works
along with own//leased machineries and Laboratory Equipments. For
further details please contact this office during office hours on working
days or visit website : www.wbprd.nic.in or www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Engineer, WBSRDA
Purba Bardhaman Division



দেশ  বিদেশ
কলকাতা বুধবার ২১ অক্াবর ২০২০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

১১
সাকরগামা ইন্ডিয়া ন্লন্মকেড
CIN : L22213WB1946PLC014346

 রেজি অজিস:    ৩৩, যশ�োে রেোড, দমদম, কলকোতো ৭০০০২৮
রিোন:  ০৩৩–২৫৫১ ২৯৮৪/ ৪৭৭৩, 

ই রমল :  co.sec@saregama.com, ওশেবসোইট:  www.saregama.com

 ন্বজ্ঞন্তি
এতদ্োেো  জবজ্ঞজতি িোজে হশছে রয, রসজব ( জলজ্টিং অবজলশে�নস অ্োন্ড জডসশ্োিোে 
জেশকোেোেশমন্টস)  রেগুশল�নস, ২০১৫ এে রেগুশল�ন ৪৭ এে সশগে পঠনীে 
রেগুশল�ন ২৯ অনুযোেী ৩০ রসশটেম্বে, ২০২০ পয্যন্ত জবজিবদ্ধ অজডটে দ্োেো 
মূল্োজেত রকোম্োজনে ত্রৈমোজসক ও ছেমোশসে অপেীজষিত আজ্্যক িলোিল 
জবশবচনো, অনুশমোদন ও রেকড্যভুক্ত কেোে িন্ রকোম্োজনে রবোড্য অি জডশেক্টেশসে 
একটি সভো অনুজঠিত হশব  বুিবোে, ২৮ অশক্টোবে, ২০২০ রত।
এই জবজ্ঞজতি পোওেো যোশব রকোম্োজনে ওশেবসোইট http: //www.saregama.
com এবিং ্টক এক্সশচনি– ন্ো�নোল ্টক এক্সশচনি অি ইজন্ডেো জলঃে ওশেবসোইট  
www.nseindia.com  ও বশম্ব ্টক এক্সশচনি জলঃ এে ওশেবসোইট www.
bseindia.com এ।
 সাকরগামা ইন্ডিয়া ন্লন্মকেড– এর পকষে
 কামনা খেতান
স্োন:  মুম্বই খকাম্ান্ন খসকরেোন্র
তোজেখ:  ২০ অশক্টোবে, ২০২০ সদস্য নং এ ৩৫১৬১

সোক্যল সস্ত্র রসন্টোে, মোলদো, নিরুল সেজি, জব এস রেোড, মোলদো, পজচিমবগে–৭৩২ ১০১

স্াবর সম্ন্তিসমূহ ন্বন্রের জন্য খসল খনাটিস
ইএমন্ড ( বায়না জমা)  এবং নন্িপত্র দান্েকলর খেষ তান্রে ও সময়:  ০৯. ১১. ২০২০, ন্বককল ৪. ০০ো পর্যন্ত

ন্সন্কউন্রোইকজেন অ্যাডি ন্রকনস্টাকেন অফ ন্ফনান্সিয়াল অ্যাকসেস অ্যাডি এনকফাস্যকমন্ট অফ ন্সন্কউন্রটি ইন্টাকরস্ট ( সারফাকয়ন্স)  অ্যা্, ২০০২ অধীকন এই ব্যাককের 
কাকে বন্ধক রাো স্াবর সম্ন্তি ন্বন্রে।

জসজকউজেটি ইন্টোশে্ট ( এনশিোস্যশমন্ট)  রুলস, ২০০২–এে রুল ৮( ৬) –এে সিংস্োনসমূহ সহ পঠনীে জসজকউজেটোইশি�ন অ্োন্ড জেকনস্টোক�ন অি জিনোজসিেোল অ্োশসটস অ্োন্ড এনশিোস্যশমন্ট অি 
জসজকউজেটি ইন্টোশে্ট অ্োক্ট, ২০০২–এে অিীশন স্োবে পজেসম্দসমূহ জবজরিে িন্ ই–জনলোম জবরিে জবজ্ঞজতি।
এতদ্দোেো িনসোিোেি এবিং জবশ�ষ কশে সিংজলিষ্ট ঋিগ্রহীতো( েি)  ও িোজমনদোে( েি) –এে জ্ঞোতোশ্্য এই জবজ্ঞজতি িোজে কেো হশছে রয,  িোজমনযুক্ত ঋিদোতোে কোশছ বন্ধক েোখো/  চোি্য কেো জনশ্োক্ত জববেিযুক্ত 
এবিং  িোজমনযুক্ত ঋিদোতোে অনুশমোজদত অজিসোে দ্োেো েঠনমূলক/  ব্বহোজেক/  প্রতীকী দখল রনওেো জন্জলজখত স্োবে সম্জতিগুজল সিংজলিষ্ট ঋিগ্রহীতো( েি)  ও িোজমনদোে( েি) –এে কোছ র্শক এই 
ব্োঙ্ক/ িোজমনযুক্ত ঋিদোতোে পোওনো অ্্যোঙ্ক পুনরুদ্ধোশেে িন্ নীশচ রলখো তোজেশখ ‘ রযখোশন আশছ রসখোশন’ , ‘ যো জকছু আশছ তো’  এবিং ‘ রযমন আশছ রতমনভোশব’  জভজতিশত জবজরি কেো হশব। নীশচে রটজবশল 
প্রজতটি সম্জতিে জনি্যোজেত সিংেষিি মূল্ ও বোেনো িমো ( ইএমজড)  উশলেখ কেো হশেশছ।

স্াবর সম্ন্তিগুন্লর ন্ববরণ 
[ এই সম্ন্তিগুন্ল জান্মনরুক্ত ঋণদাতার গঠনমূলক/ ব্যবহান্রক দেকল রকয়কে] 

রেম নং ব্াকচের নাম

অ্যাকাউকন্টর নাম

ঋণগ্রহীতা/  জান্মনদাকরর নাম 
ও ঠিকানা

বন্ধক রাো স্াবর সম্ন্তিগুন্লর ন্ববরণ এবং 
স্বত্ান্ধকারীর নাম ( বন্ধকদাতাকদর নাম) 

ক)  সোেিোশেজস অ্োক্ট, ২০০২–এে 
১৩( ২)  িোেোিীশন দোজব জবজ্ঞজতিে তোজেখ
খ)  দোজবকৃত অ্্যোঙ্ক
ে)  সোেিোশেজস অ্োক্ট, ২০০২–এে 
১৩( ৪)  িোেোিীশন দখশলে তোজেখ
ঘ)  দখশলে িেন ( প্রতীকী/  
ব্বহোজেক/  েঠনমূলক) 

ক)  সংরষেণ মূল্য ( লষে 
োকায়) 

ে)  ইএমন্ড ( ইএমন্ড 
জমার খেষ তান্রে) 

গ)  ন্বড বাড়াকনার মূল্য

ই–ন্নলাকমর তান্রে 
ও সময়

জান্মনরুক্ত 
ঋণদাতার জানা 
দাকয়র ন্ববরণ

১ ন্পএনন্ব– নওদা রদুপুর

০৯৭২২৫০০২০২৩৩

খমসাস্য হান্জ ইকলকট্রিক ওয়াক্যেপ
খ্াোঃ– ্য়াত মইনুল হক
রমোজ্োম মোশক্যট, রপোঃঅঃ ও ্োনো– 
কোজলেোচক, রিলো– মোলদো, জপন–
৭৩২ ২০১।

সম্জতিে স্বত্োজিকোেী হশলন প্রেোত মইনুল হশকে 
আইজন উতিেোজিকোেীেি যোঁশদে নোম:  শ্রীমতী 
সশিেো জবজব ( প্রেোত মইনুল হশকে পত্ী) , শ্রীমতী 
তওজকেো খোতুন ( প্রেোত মইনুল হশকে কন্ো) , মহঃ 
ইকলোসুে েহমোন ( প্রেোত মইনুল হশকে পুরৈ) , মহঃ 
রমোিোশহরুল হক ( প্রেোত মইনুল হশকে পুরৈ) । 
জনশ্োক্ত িজম ও বোজিে সমবন্ধক যোে জস্জত ও জববেি:  
রমৌিো– িেদী�পুে, রি এল নিং ১৩৫, আে এস প্লট 
নিং ৪৭৩, এল আে খজতেোন নিং ২০০০, বত্যমোন এল 
আে খজতেোন নিং ২৩৯৯, এল আে প্লট নিং ৫০৪, 
নওদো যদুপুে গ্রোম পঞ্োশেশতে এলোকোিীন। ২০০৭ 
সোশলে দজলল নিং I –৮৭৭৫। ররেজি– বোস্তু, পজেমোপ– 
৬. ০০ রডজসশমল।

ক)  ২৫. ০৩. ২০১৯
খ)  ₹ ২১,৫৫,১৩৩. ২২ +  পেবততী 
সুদ ( একু� লষি পঞ্োন্ন হোিোে 
একশ�ো রতজরৈ� টোকো এবিং বোই� 
পেসো মোরৈ) , তৎসহ পুশেো বশকেো 
পজেশ�োশিে তোজেখ পয্যন্ত সুদ
ে)  ২৪. ০৭. ২০১৯
ঘ)  প্রতীকী

ক)  ₹ ২৭. ০০ লষি

খ)  ₹ ২. ৭০ লষি

ে)  ₹ ০. ১০ লষি

১০. ১১. ২০২০

রবলো ১১টো র্শক 
জবশকল ৪টো

ব্োশঙ্কে িোনো 
রনই

২ ইসলামপুর ব্াচে

০৪৯২৩০০৫০০১৮৯

খেে কামালউন্দিন
জপতো– প্রেোত র�খ ত্চনুজদিন, গ্রোম– 
মোদোজেপুে, রপোঃঅঃ– শ্রীকৃষ্ণপুে, 
্োনো– ইসলোমপুে, রিলো– উতিে 
জদনোিপুে, জপন–৭৩৩ ২০২।

র�খ কোমোলউজদিন, জপতো– প্রেোত র�খ ত্চনুজদিন–এে 
স্বত্োিীন জনশ্োক্ত িজম ও বোজি যোে জস্জত ও জববেি:  
রমৌিো– মোদোজেপুে, রি এল নিং ২২, প্লট নিং ৪৮২, 
খজতেোন নিং ৫৪২, পজেমোপ– ৫. ০০ রডজসশমল, 
ররেজি– বোস্তু, ্োনো– ইসলোমপুে, রিলো– উতিে 
জদনোিপুে। সম্জতিে রচৌহজদি:  উতিে– �ওকত আজল;  
দজষিি– িোঁকো িজম;  পূব্য– আবদুল রহোশসন;  পজচিম– 
রহোশসন আজল।

ক)  ০৮. ১১. ২০১৪
খ)  ₹২,৮৫,৯৫৪. ১২ +  পেবততী 
সুদ (দুই লষি পঁচোজ� হোিোে ন’ র�ো 
চুেোন্ন টোকো এবিং বোশেো পেসো মোরৈ) , 
তৎসহ পুশেো বশকেো পজেশ�োশিে 
তোজেখ পয্যন্ত সুদ
ে)  ২৮. ০২. ২০১৯
ঘ)  প্রতীকী

ক)  ₹১০. ৮০ লষি

খ)  ₹১. ০৮ লষি

ে)  ₹ ০. ১০ লষি

১০. ১১. ২০২০

রবলো ১১টো র্শক 
জবশকল ৪টো

ব্োশঙ্কে িোনো 
রনই

৩ ইসলামপুর ব্াচে

০৪৯২২৫০০৫৯৭১৪
০৪৯২৩০৫৬০৫০২২
০৪৯২৩০৫৬২২০৩৮

খমসাস্য ওম রাইস স্টন্কস্ট
রপ্রোঃ– জদলীপ পোল, গ্রোম– কলোেোছ, 
রপোঃঅঃ ও ্োনো– রচোপিো, রিলো– 
উতিে জদনোিপুে, জপন–৭৩৩ ২০৭।

জদলীপ পোল, জপতো– প্রিুলে পোল–এে স্বত্োিীন 
জনশ্োক্ত িজম ও বোজি যোে জস্জত ও জববেি:  রমৌিো– 
রচোপিো, রি এল নিং ২২, রতৌজি নিং ৭০৭, আে এস 
খজতেোন নিং ৫২৭, এল আে খজতেোন নিং ২৬৮৫ 
ও ২৬৮৬, আে এস দোে নিং ৬০৪৯ ও ৬০৫৪, 
পজেমোপ– ৬. ০০ রডজসশমল, ররেজি– বোস্তু, ্োনো– 
রচোপিো, রিলো– উতিে জদনোিপুে। সম্জতিে রচৌহজদি:  
উতিে– ৬ িুট চওিো েোস্ো;  দজষিি– িোঁকো িজম;  পূব্য– 
কোলীপদ পোল;  পজচিম– িেশেোপোল েোে।

ক)  ২৫. ০৩. ২০১৫
খ)  ₹৩৮,৯৬,৯৭৩. ৯২ +  পেবততী 
সুদ (আটজরৈ� লষি জছেোনব্বই হোিোে 
ন’ র�ো জতেোতিে টোকো এবিং জবেোনব্বই 
পেসো মোরৈ) , তৎসহ পুশেো বশকেো 
পজেশ�োশিে তোজেখ পয্যন্ত সুদ
ে)  ০৮. ১১. ২০১৯
ঘ)  প্রতীকী

ক)  ₹৩৭. ৮০ লষি

খ)  ₹৩. ৭৮ লষি

ে)  ₹ ০. ১০ লষি

১০. ১১. ২০২০
রবলো ১১টো র্শক 

জবশকল ৪টো

ব্োশঙ্কে িোনো 
রনই

েত্য ও ন্নয়মাবন্ল
এই জবজরি জসজকউজেটি ইন্টোশে্ট ( এনশিোস্যশমন্ট)  রুলস, ২০০২–রত জনি্যোজেত �ত্য ও জনেমোবজলে পো�োপোজ� জন্জলজখত �ত্যসোশপষি হশব: 
১.  সম্জতিগুজল ‘ রযখোশন আশছ রসখোশন’ , ‘ যো জকছু আশছ তো’  এবিং ‘ রযভোশব আশছ রসভোশব’  জভজতিশত জবজরি কেো হশছে।
২.  ওপশেে তিজসশল িোজমনযুক্ত পজেসম্দগুজলে জববেি অনুশমোজদত অজিসোশেে সব্যশসেো জ্ঞোন ও ত্্োনুসোশে বজি্যত হশেশছ। তশব এই রঘোষিোপশরৈ রকোনও প্রকোে ত্রুটি, ভুল জববৃজত বো অনুশলেশখে িন্ 

অনুশমোজদত অজিসোে িবোবজদজহ কেশত দোেবদ্ধ ্োকশবন নো।
৩.  এই ন্বন্রে ১০. ১১. ২০২০ তান্রে খবলা ১১. ০০োয় https://www.mstcecommerce.com  ওকয়বসাইকে খদওয়া ই–ন্নলাম প্্যােফকম্য ন্নম্নস্বাষেরকারী দ্ারা আকয়ান্জত হকব।
৪.  ন্বন্রের ন্বেদ েত্য ও ন্নয়মাবন্লর জন্য অনুগ্রহ ককর www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app  এবিং www.pnbindia.in  ওশেবসোইটগুজল রদখুন।

সারফাকয়ন্স অ্যা্, ২০০২–এর রুল ৮( ৬)   অধীকন ১৫ ন্দকনর ন্বন্ধবদ্ধ ন্বরেয় ন্বজ্ঞন্তি
 জমঃ িিল মোমুদ (সোক্যল সস্ত্র রহড, জচি ম্োশনিোে) 
 পোঞ্োব ন্ো�নোল ব্োঙ্ক, 
তোজেখ:  ১৭. ১০. ২০২০;  মোলদো রমোবোইল:  ৯৪৩৪৮ ১৬৪০১

সমীর খদ
ঢাকা, ২০ অক্াবর

জনশষিোজ্ঞোে মশি্ও পদ্োে রকউ মো– ইজল� িেশছন জক নো, তোে তদোেজকশত এবোে 
রহজলকটেোে নোমোশনো হশেশছ। রসোমবোে জবমোনবোজহনীে রহজলকটেোে জনশে েোতভে 
অজভযোন চোলোে রনৌ– পুজল�। অববি ভোশব ইজল� িেোে আশেই ৯৭টি ট্রলোে ও ৬৭ 
লোখ জমটোে কোশেন্ট িোল– সহ ৬ রিশলশক আটক কশে রনৌ– পুজল�। আটক ৯৭টি 
ট্রলোে েোশতই নদীশত ডুজবশে রদওেো হশেশছ। রসোমবোে েোত ১০টো র্শক মগেলবোে 
রভোে পয্যন্ত মজুসিেশঞ্ে রলৌহিিং–সিংলগ্ন পদ্ো নদীে জসিোেচে, কজলকোশলে চে, বোবুে 
চে– সহ জবজভন্ন চে ও নদীশত মো– ইজল� সিংেষিশি এই অজভযোন চশল। ইজলশ�ে 
প্রিনশনে িন্ েত ১৪ অশক্টোবে র্শক আেোমী ৪ নশভম্বে পয্যন্ত পদ্ো নদীশত ইজল� 
িেোে জনশষিোজ্ঞো িোজে কেো হশেশছ।

রনৌ– পুজলশ�ে অজতজেক্ত জডআইজি মোহবুবুে েহমোন বশলন, জবমোনবোজহনীে কটেোশেে 
মোি্শম ওপে র্শক মজনটজেিং কশে ওই সব ট্রলোে ও িোশলে অবস্োন জচজনিত কেো 
হে। েোতভে দুে্যম ৪টি চে ও নদীশত অজভযোন চোজলশে চশে ও রনৌকোে েোখো কোশেন্ট 

িোল আটক কেো হে। েোশতই ট্রলোেগুশলো নদীশত ডুজবশে রদওেো হশেশছ। মগেলবোে 
সকোশল বোশিেোতি িোল পুজিশে রিলো হশেশছ। আটক ৬ িশনে জবরুশদ্ধ মোমলো কেো 
হশেশছ। তশব অজভযোশনে সমে ইজল� িেশত নো পোেোে মোছ আটক কেো যোেজন।

যজদও এে আশে েজববোে ৩৬ রিলোে ১০০টি ্োনো এলোকোে অজভযোন চোলোে 
রনৌ– পুজল�। অজভযোশন ২৬ লোখ ৭১ হোিোে ৯৫০ জমটোে জনজষদ্ধ রঘোজষত কোশেন্ট 
িোল এবিং ৫৩৪ রকজি মো– ইজল� বোশিেোতি কশেশছ রনৌ– পুজল�। ১৪৫ িনশক 
রগ্রতিোে কেো হশেশছ। রনৌ– পুজলশ�ে অজতজেক্ত পুজল� সুপোে িজেদো পোেজভন িোনোন, 
বোশিেোতি িোশলে আনমুোজনক মলূ্ ৮ রকোটি ২৭ লোখ টোকো। আটক মোশছে মলূ্ 
প্রোে ২ লোখ ৬৭ হোিোে টোকো। পো�োপোজ� সেকোজে জনশদ্য� অমোন্ কশে মো– ইজল� 
িেোে রষিশরৈ ব্বহৃত ৩৮টি রনৌকো আটক কেো হে। এে মশি্ ১০টি রনৌকো িঁোজি 
রহিোিশত, ১৮টি রনৌকো ধ্িংস কেো হে, ১০টি রনৌকো মৎস্ কম্যকত্যোে রহিোিশত 
রদওেো হশেশছ। রগ্রতিোে ১৪৫ িশনে মশি্ ২৪ িশনে জবরুশদ্ধ মৎস্ আইশন পৃ্ক 
১০টি মোমলো কেো হে, একিশনে জবরুশদ্ধ একটি দণ্ডজবজি রুিু হে। ২৪ িনশক 
৯০,৫০০ টোকো িজেমোনো কেো হশেশছ। ৮৮ িনশক জবজভন্ন রমেোশদ সোিো রদওেো 
হে, খোলোস কশে রদওেো হে আটিনশক।

মা– ইন্লে বঁাচাকত পদ্ায় খহন্লকপ্াকর অন্িরান

তরুণ চরেবততী

কংকগ্রস ন্জতকত না পারকল ন্নকজর 
কান কােকবন ্াক্তন ন্বকজন্প 
সাংসদ আরন্প েম্যা! কংকগ্রকসর 
খনতৃত্াধীন মহাকজাকের জয় সম্কক্য 
ন্তন্ন এতোই ন্নন্চিত। ন্কে ুন্দন 
আকগ ন্বকজন্প খেকড় কংকগ্রকস 
খরাগ ন্দকয়কেন আরন্প। তঁার মকত, 
ন্বকজন্প এেন বদরুন্দিন আজমকলর 
‘ জুজু’  খদেকে। মানুষকক ন্বভ্ান্ত 
করার খচষ্া চালাকছে ন্বকজন্প। 
এরই মকধ্য খসামবার বহু ন্বকজন্প 
খনতা– কমতী আনুষ্ান্নক িাকব খরাগ 
ন্দকলন কংকগ্রকস।

বদরুন্দিন আজমকলর 
এআইইউন্ডএফ োড়াও ন্সন্পএম, 
ন্সন্পআই– সহ একান্ধক দলকক 
ন্নকয় কংকগ্রকসর মহাকজাে হকছেই 
অসকম। এমন আিাস খপকয়ই 
িাঙকত শুরু ককরকে ন্বকজন্প। আর 
কংকগ্রকস খরাগদাকনর ন্হন্ড়ক পকড় 
খগকে। খসামবারই কংকগ্রকস খরাগ 
ন্দকলন রাকজ্যর ন্বন্েষ্ সাংবান্দক 
েকগন কন্লতা। েকগকনর মকত, 

ন্বকজন্প– র হাত খিকক রাজ্যকক 
বঁাচাকনাই এেন সবকচকয় বড় 
কাজ। তাই ন্বকজন্প– খক হারাকত 
সরাসন্র রাজনীন্তর পিই খবকে 
খনন ন্তন্ন। এন্দন েকগন োড়াও 
গুয়াহাটির রাজীব িবকন ৬০০– রও 
খবন্ে ন্বকজন্প খনতা– কমতী– সমি্যক 
কংকগ্রকস খরাগ খদন। এই খরাগদান 
কম্যসূন্চকত উপন্স্ত ন্েকলন 
কংকগ্রকসর ্কদে সিাপন্ত ন্রপুন 
বরা, সাংসদ ্কদ্যাত বরদলল ্মুে। 
এন্দন সারা অসম অনুসূন্চত জান্ত 
উন্নয়ন পন্রষকদর সহ–সিাপন্ত 
স্বপন মণ্ডলও কংকগ্রকস খরাগ খদন। 
কংকগ্রস খনতা পাি্যরঞ্জন চরেবততীর 
দান্ব, রাকজ্য এবার কংকগ্রকসর 
খনতৃকত্ই সরকার গঠিত হকব। তাই 
কংকগ্রকসর ন্বরুকদ্ধ কুৎসার পন্রমাণ 
বান্ড়কয় ন্দকয়কে ন্বকজন্প। অন্য ন্দকক 
ন্বকজন্প ্চার চালাকছে, এবার লড়াই 
‘ খমাগল’ – খদর সকগে। অি্যাৎ কংকগ্রস 
ও এআইইউন্ডএফ নান্ক মসুন্লমকদর 
দল। এর পাল্া ্চার শুরু ককরকেন 
্াক্তন ন্বকজন্প খনতা আরন্প 
েম্যা। তঁার অন্িকরাগ, ‘ তরুণ গলগ, 
ন্রপুন বরার খনতৃত্াধীন কংকগ্রসকক 
খমাগলকদর সকগে তুলনা ককর ন্বকজন্প 
অসকমর মানুষককই অপমান ককরকে। 
মানুষ এর জবাব খদকব।’  

অসশম কিং হোেশল 
জনশিে কোন কোটশবন
রখোদ জবশিজপ রনতো! 

গুডন্রক গ্রুপ ন্লন্মকেড
রেজি্টোড্য অজিস:  ‘ ক্োশমজলেো হোউস’ , ১৪, 

গুরুসদে রেোড, কলকোতো–৭০০ ০১৯
ই–রমল:  goodricke@goodricke.com 

ওশেবসোইট:  www.goodricke.com 
রিোন নম্বে:  ২২৮৭ ৩০৬৭, ২২৮৭ ৮৭৩৭, 

২২৮৭ ১৮১৬
ি্োক্স নম্বে:  ( ০৩৩)  ২২৮৭ ২৫৭৭, ২২৮৭ ৭০৮৯
জসআইএন: L01132WB1977PLC031054 

খনাটিস
এতদ্দোেো এই রনোটিস িোজে কেো হশছে 
রয, জসজকউজেটিি অ্োন্ড এক্সশচঞ্ রবোড্য 
অি ইজন্ডেো ( জলজ্টিং অবজলশে�নস 
অ্োন্ড জডসশ্োিোে জেশকোে্োেশমন্টস)  
রেগুশল�নস, ২০১৫–এে রেগুশল�ন ৪৭ 
রমোতোশবক অন্োন্ আশলোচ্ জবষেসমূহ 
সশমত ৩০ রসশটেম্বে, ২০২০ সমোতি 
অি্যবষ্য এবিং ত্রৈমোজসশক এই রকোম্োজনে 
অপেীজষিত আজ্্যক িলোিল জবশবচনো 
ও অনুশমোদশনে িন্ এই রকোম্োজনে 
পজেচোলকমণ্ডলীে সভো মগেলবোে, ১০ 
নশভম্বে, ২০২০ তোজেখ এই রকোম্োজনে 
রেজি্টোড্য অজিশস আশেোজিত হশব।
এই রনোটিশসে জব�দ ত্্োবজল এই 
রকোম্োজনে ওশেবসোইট www.
goodricke .com –এে পো�োপোজ� ্টক 
এক্সশচশঞ্ে ওশেবসোইট www.bseindia.
com–রতও উপলব্ধ েশেশছ।

গুডন্রক গ্রুপ ন্লন্মকেড
এস ব্যানান্জ্য

িাইস খ্ন্সকডন্ট এবং খকাম্ান্ন 
খসকরেোন্র

তোজেখ:  ১৯ অশক্টোবে, ২০২০
স্োন:  কলকোতো  

 োো খমোন্লক্স ন্লোঃ
CIN No. L27310WB1990PLC050000 

খরন্জস্টাড্য অন্ফস:  োো খসন্টার, ১১ তল, ৪৩ খজ এল খনহরু খরাড, কলকাতা–৭০০ ০৭১ 
Website: www.tatametaliks.com, E-mail: tml@tatametaliks.co.in 

৩০ খসকপ্ম্বর, ২০২০ পর্যন্ত ন্তন মাস এবং 
েয় মাকসর পরীন্ষেত আন্ি্যক ফকলর ন্ববৃন্ত

রেম                 ন্ববরণ ৩০. ০৯. ২০২০ ৩০. ০৬. ২০২০ ৩০. ০৯. ২০১৯ ৩০. ০৯. ২০২০ ৩০. ০৯. ২০১৯ ৩১. ০৩. ২০২০
নং  তান্রকে সমাতি সমাতি তান্রকে তান্রকে সমাতি তান্রকে তান্রকে তান্রকে
  ৩ মাস ৩ মাস ৩ মাস সমাতি বের/ মাস সমাতি বের/ মাস সমস্ত বের
  পরীন্ষেত পরীন্ষেত পরীন্ষেত পরীন্ষেত পরীন্ষেত পরীন্ষেত

১.  কোেবোে র্শক রমোট আে ০১৯৬৩ ২০৯৯৪ ৫১১৩৮ ৭২৯৫৭ ১০১০৪১ ২০৫০৬৩

২.  রমেোদকোশল জনট লোভ ৯০০১ ( ১৬৬৩)  ২২৭৫ ৭৩৩৮ ৫০০৬ ২০১৩৮
 ( কে, ব্জতরিমী এবিং/ বো
 অজতজেক্ত দিোে পূশব্য) 

৩.  কশেে পূশব্য রমেোদকোশল জনট লোভ ৯০০১ ( ১৬৬৩)  ২২৭৫ ৭৩৩৮ ৫০০৬ ২০১৩৮
 ( ব্জতরিমী এবিং/ বো
 অজতজেক্ত দিোে পে) 

৪.  কশেে পে রমেোদকোশল জনট লোভ ৮২০০ ( ১২৩৬)  ২৩৩৯ ৬৯৬৪ ৪৩০১ ১৬৫৯৬
 ( ব্জতরিমী এবিং/ বো
 অজতজেক্ত দিোে পশে) 

৫.  রমেোদকোশল রমোট সোমজগ্রক আে  ৮১৯৪ ( ১২৪২)  ২৩১৯ ৬৯৫২ ৪২৬১ ১৬৪১৮
 [ রমেোদকোল লোভ/ ( রলোকসোন) /  
 ( কশেে পশে)  এবিং অন্োন্
 সোমজগ্রক আে ( কশেে পশে)  সমজবিত] 

৬.  ইকুইটি র�েোে মূলিন ৩১৫৮ ২৮৫৯ ২৮০৯ ৩১৫৮ ২৮০৯ ২৮০৯
 ( অজভজহত মূল্/ র�েোে জপছু ১০ টোকো) 

৭.  অন্ ইকুইটি প্র. ন.  প্র. ন.  প্র. ন.  প্র. ন.  প্র. ন.  ৮৯১৩১

৮.  চোলু ও বন্ধ েোখো কোিকোেবোে বোবদ
 র�েোে জপছু আে ( প্রজতটি ১০ টোকোে) 
 ( ইজপএস) 
 ক)  মূল ২৮. ৯৬* ( ৪. ৪০) * ৮. ৩২* ২৪. ৬৯* ১৫. ৩১* ৫৯. ০৯
 খ)  লঘুকৃত ২৫. ৯৭* ( ৪. ৪০) * ৭. ৪০* ২২. ০৫* ১৩. ৬১* ৫২. ৫৫

১.   উক্ত আজ্্যক িল ৩০ রসশটেম্বে ২০২০–রত র�ষ ত্রৈমোজসক ও ষোণ্োজসক যো ইজন্ডেোন অ্োকোউজন্টিং ্ট্োন্ডোড্য ( ইন্ড এ 
এস)  মোজিক প্রস্তুত রকোম্োজন আইন ২০১৩–ে ১৩৩ িোেোে যো পঠনীে রসজব ( জলজ্টিং অবজলশে�ন অ্োন্ড জডসশ্োিোে 
জেশকোে্োেশমন্ট)  রেগুশল�নস ২০১৫, যো সিংশ�োজিত–এে ৩৩ রেগুশল�শনে �শত্যে অিীশন।

 উপশেোক্ত িলোিল ১৯ অশক্টোবে ২০২০–রত অজডট কজমটিে দ্োেো মূল্োজেত হশেশছ ও রবোড্য অি জডশেক্টস্য দ্োেো তোশদে ১৯ 
অশক্টোবে, ২০২০ সভোে রেকড্যভুক্ত হশেশছ।

২.  বন্ধ কোেবোে র্শক ষিজত সোিোেি কোিকশম্য সোমজগ্রকভোশব জনশদ্য�্ এবিং সম্দ জবজলবশদেি বো দোেসমূহ জনষ্পজতিে রষিশরৈ 
লোভ/ ষিজত অন্তভু্যক্ত নে।

৩.  রকোজভড ১৯ মহোমোেী সোশপশষি রদ� রিোিো সেকোজে লকডোউশনে প্রভোব জছল আিংজ�ক ও সোমজেক রযশহতু রকোম্োজন 
২০২০–ে রম মোশস উৎপোদন প্রজরিেো শুরুে অনুমজত পোে। লকডোউশনে িশল রকোম্োজনে কোেখোনোে ২৮ মোচ্য ২০২০ 
র্শক ১২ রম ২০২০ পয্যন্ত উৎপোদন স্জেত জছল। বত্যমোন আজ্্যক পজেজস্জতশত অ্্যবষ্য ২০–রত চোজহদো হ্োসপ্রোতি। এে 
িন্ অন্তব্যততী ও বজহমু্যখী কোেশি রকোম্োজন সম্জতি, প্ল্োন্ট ও যন্ত্রপোজত সোমগ্রী, লজগ্ন ও অন্ সম্দ ৩০ রসশটেম্বে 
২০২০–রত মূল্োেন কশেশছ, এে নেদ রিোেোন সহ বত্যমোন নেদ জস্জত, ব্বসোজেক দৃজষ্টভজগে ও এই আজ্্যক িলোিল 
রকোনও দিো সমবিে হেজন।

৪.   ২৫ রসশটেম্বে ২০২০–রত রকোম্োজনশত র�েোে ওে্োেোশন্ট বোজক অিংক ( ৭৫% )  প্রোতি হশেশছ ও ওই তোজেশখ এই র�েোে 
ওেোে্োন্ট রূপোন্তশে ৩৪,৯২,৫০০ ইকুইটি র�েোে অনুশমোদন কশেশছ।

৫.   চলজত রমেোদ/ বছশেে জবন্োস অনুযোেী প্রশেোিন অনুসোশে পূব্যবততী রমেোদ/ বছশেে অ্্যোঙ্কগুজল পুনজব্যভোিন এবিং পুনজব্যন্োস 
কেো হশেশছ।

 খবাড্য অফ ন্ডকর্স্য–এর জন্য এবং পকষে
 স্বাোঃ
স্ান:  কলকাতা   সন্ীপ কুমার
তান্রে:  ১৯ অক্াবর, ২০২০   ম্যাকনন্জং ন্ডকর্র

( লাে োকায়) 

 ফম্য নং:  আইএনন্স–২৬
[ রকোম্োজনি ( ইনকশপ্যোশে�ন)  রুলস, ২০১৪–এে রুল 

৩০ রমোতোশবক]
এক েোি্ র্শক অন্ েোি্ রত  এই রকোম্োজনে 
রেজি্টোড্য অজিস স্োনোন্তশেে উশদিশ�্ জবজ্ঞোপন।

খকন্দীয় সরকার, ইস্টান্য ন্রন্জয়ন, কলকাতা সমীকপ
রকোম্োজনি অ্োক্ট, ২০১৩–এে ১৩ নিং িোেোে ( ৪) নিং 
উপিোেো এবিং রকোম্োজনি ( ইনকশপ্যোশে�ন)  রুলস, 
২০১৪–এে রুল ৩০–এে সোবরুল ( ৫)  ও ( এ)  িোেো 
জবষেক

এবিং
জবষে: খনক্সাস ন্ডন্স্টন্বউেরস ্াইকিে ন্লন্মকেড, 
( CIN U51101WB2010PTC143879) 
রেজি্টোড্য অজিস:   ১৪ আশম্যজনেোন জস্টট, ৩ে তল, 
কলকোতো ৭০০ ০০১, পজচিমবগে। 

....... আকবদনকারী
এতদ্দোেো িনসোিোেশিে জ্ঞোতোশ্্য িোনোশনো হশছে রয, 
শুরিবোে, ১৬ অক্াবর, ২০২০ তোজেশখ অনুজঠিত উক্ত 
আশবদনকোেী রকোম্োজনে জবশ�ষ সোিোেি সভোে েৃহীত 
একটি জবশ�ষ জসদ্ধোন্ত অনুযোেী রকোম্োজনি অ্োক্ট, 
২০১৩–এে ১৩ িোেোিীশন ‘পন্চিমবগে রাজ্য’ র্শক 
‘উতির্কদে রাজ্য ( কানপুর) ’রত  এই রকোম্োজনে 
রেজি্টোড্য অজিস স্োনোন্তশেে উশদিশ�্ এই রকোম্োজনে 
সঙ্ঘস্োেশকে পজেবত্যশনে জবষেটি জনজচিত কেোে িন্ 
আশবদনকোেী রকোম্োজনে তেশি রকন্দীে সেকোশেে 
কোশছ একটি আজি্য রপ� কেোে প্রস্োব আনো হশেশছ।
এই রকোম্োজনে রেজি্টোড্য অজিশসে প্রস্োজবত উক্ত 
স্োনোন্তশে কোেও স্বো্্য ষুিণ্ণ হশল বো ষুিণ্ণ হওেোে সম্োবনো 
আশছ বশল মশন কেশল জতজন/তোঁেো এমন্সএ–২১ 
খপাে্যাল ( www.mca.gov.in )–রত ইনশভ্টে 
কমশপ্লন িম্য দোজখল কশে জকিংবো এই জবজ্ঞজতি সিংবোদপশরৈ 
প্রকোজ�ত হওেোে তোজেখ র্শক রচোদি জদশনে মশি্ 
ন্রন্জওনাল ন্ডকর্র, ইস্টান্য ন্রন্জয়ন, ন্নজাম প্যাকলস, 
২য় এমএসও ন্বন্্ডং, চতুি্য তল, ২৩৪/৪, এ খজ ন্স 
খবাস খরাড, কলকাতা– ৭০০ ০২০–এে কোশছ তোঁে 
( পুিং/  স্ত্রী)  স্বোশ্্যে িেন ও জবশেোজিতোে কোেি উশলেখ কশে 
জলজখতভোশব িোনোন বো রেজি্টোড্য ডোশক পোঠোন এবিং 
এে সশগে একটি হলিনোমো দ্োেো বক্তব্ সমজ্্যত হওেো 
আব�্ক এবিং এে একটি কজপ অব�্ই আশবদনকোেী 
এই রকোম্োজনে উক্ত রেজি্টোড্য অজিশসে ঠিকোনোে রপ� 
কেশত হশব: 

রেজি্টোড্য অজিস:    ১৪ আশম্যজনেোন জস্টট, ৩ে তল, 
কলকোতো ৭০০ ০০১, পজচিমবগে। 

আকবদনকারী খনক্সাস ন্ডন্স্টন্বউেরস ্াইকিে 
ন্লন্মকেড–এর তরকফ 

 স্বা/  েরৎ খেমকা
 ন্ডকর্র 

[DIN–05159624 ]
তোজেখ:  ২০.  ১০. ২০২০
স্োন:  কলকোতো


