21st October, 2020
To
The Shareholders
Goodricke Group Limited
To
The Sr. General Manager
Dept of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400001

Uploaded in www.goodricke.com
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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
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Oaktree makes cash offer
of ~20,000 crore for DHFL
Piramal offers ~15,000 cr for retail book; Adani offers ~3,000 cr for SRA, construction fin books
DEWAN HOUSING
FINANCE CORP

DEV CHATTERJEE

Mumbai, 20 October

T

he lenders to Dewan Housing
Finance Corporation (DHFL)
have received a cash offer of
~12,000 crore from US-based asset management 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
the balance in the interim period.
Oaktree’s ~20,000 crore is pitted
against the ~15,000-crore offer by
Piramal Enterprises for the retail portfolio and the ~3,000-crore put on the
table made by Adani Group for the construction finance and slum re-development area projects.
“The banks will have to take a call
on whether to accept the offers of
Oaktree or those of Piramal and Adani
Groups,” said a source close to the development.
“Oaktree will offer ~8,000 crore over
the next few years, which is close to the
G-Sec and is not attractive to the

Source: Bloomberg

lenders,” the source said.
The bids were opened by the lenders
this week. The offer made by the fourth
bidder, SC Lowy, for the construction
finance books was full of riders and does
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 to balance
its wholesale books, which are facing
issues due to the slowdown in the real
estate sector.
“DHFL’s retail books are giving a
steady cash flow and will help Piramal,”
the source said.
Adani Group has made conservative
bids, keeping in mind the slowdown in
the real estate sector.

In February this year, the lenders to
DHFL had sought offers for the company. Almost 24 companies had shown
an interest in DHFL. They included
Aion Capital, Adani Capital, Hero
Fincorp, KKR Credit Advisors, Oaktree,
Morgan Stanley, Goldman Sachs Group
Inc, Deutsche Bank AG, Warburg
Pincus, SSG Capital, Edelweiss, Lone
Star, and Blackstone. All backed out barring the four.
The bids for the company were
muted also due to a forensic audit report
by Grant Thornton, which revealed a
~14,500-crore hole in DHFL’s books.
The report, which has been submitted 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 company. Of this, State Bank of India has an
exposure of ~10,000 crore.

Moody’s places Vedanta’s CFR under review
ADITI DIVEKAR

Mumbai, 20 October

Moody’s Investors Service on Tuesday
placed Vedanta Resources’s B1 corporate family rating (CFR) under review
for downgrade.
Concurrently, Moody’s has placed
under review for downgrade the B3 ratings on senior unsecured bonds issued
by Vedanta and those issued by its
wholly-owned subsidiary, Vedanta
Resources Finance II Plc, and guaranteed by Vedanta, affecting $4.2 billion
in outstanding debt. The ratings outlook
was changed to ratings under review
from negative.
“The review follows an increase in
refinancing risk and significant funding
needs at the holding company level, following Vedanta Resources’ failure to

acquire the balance shareholding in key
subsidiary Vedanta Limited. This would
have improved access to group cash,”
the report by Kaustubh Chaubal, a
Moody’s vice-president and senior
credit officer, said.
On October 10, the company said 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 book building stage.
The total number of shares tendered
by Vedanta Limited’s public shareholders fell 7 per cent short of the mandatory minimum 90 per cent for successful delisting.
Moody’s had viewed the proposed
delisting as a credit positive and a step
forward in simplifying the group’s complex shareholding structure. It would

have allowed for better access to consolidated cash while avoiding leakage
during dividend distribution.
Following the failed delisting, the
holding company’s liquidity risk has
increased with around $2.9 billion in
debt maturities between April 2020 and
March 2022.
This includes a $120-million revolving credit facility repayable in
February 2021, and $425 million — the
remainder of Volcan’s debt to privatise
Vedanta Resources — along with
annual interest payments of $470 million each year.
Moody’s expects the holding company to arrange part of the required
funds from intercompany loans from
foreign subsidiaries, dividends from
operating subsidiaries and continued
refinancing.

Hindustan Zinc
profit drops nearly
7% to ~1,940 cr

Vedanta group firm Hindustan Zinc (HZL)
on Tuesday reported a 6.7 per cent drop
in net profit to ~1,940 crore for the quarter ended on September, due to high
expenses. The company had posted net
profit of ~2,081 crore in the year-ago
period, HZL said in a filing to BSE.
However, total income rose to ~6,050
crore in the July-September period,
from ~5,101 crore in the year-ago
period. Total expenses increased to
~3,428 crore from ~3,014 crore in the
year-ago period. Hindustan Zinc also
approved of an interim dividend of
~21.3 per share.
AGENCIES

NOTICE

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/
a s s o c i a t i o n / s o c i e t y / fi n a n c i a 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)

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) Reserve Price
A) Name of the Borrower &
Description of
Sl.
B) EMD
Loan Account Number
Vehicle
No.
C) Bid Incremental Amt.
B) Branch Manager
D) EMD Deposit A/c.
Contact Number
1.

A) Byasdev Singha Roy
A/c. No. 95351550000263
B) Serampore II Branch
Manager (9433058169)

2.

A) Sanjay Jaiswal
A/c. No. 95357910000657
B) Serampore II Branch
Manager (9433058169)

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

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

Private Registration
No. WB-34A-J8310
Year of Make - 2014
Vehicle
Name - Maruti Omni
B) Canara Bank Chamitara
Branch Manager (08334999181) E MPI STD BS IV

3.

A) Jaydeb Dey
A/c. No. 1954603001780

4.

A) Tarpana Saha
A/c. No. 95411570000029
B) Shibpur Branch
Manager (9433058172)

5.

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

A) Munmun Barik
A/c. No. 95467910000220
B) Canara E syndicate
Andul Branch
Manager (9433058279)

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

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

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

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 10 A.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.

Date : 20.10.2020
Place : Belur, Howrah

Authorised Officer
Canara Bank

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 অক্টোবর ২০২০

মা–ইলিশ বঁাচাতে পদ্মায় হেলিকপ্টারে অভিযান

সমীর দে

সারেগামা ইন্ডিয়া লিমিটেড

জাল আটক করা হয়। রাতেই ট্রলারগুল�ো নদীতে ডু বিয়ে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার
সকালে বাজেয়াপ্ত জাল পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। আটক ৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা
হয়েছে। তবে অভিযানের সময় ইলিশ ধরতে না পারায় মাছ আটক করা যায়নি।
যদিও এর আগে রবিবার ৩৬ জেলার ১০০টি থানা এলাকায় অভিযান চালায়
ন�ৌ–পলিশ
ু । অভিযানে ২৬ লাখ ৭১ হাজার ৯৫০ মিটার নিষিদ্ধ ঘ�োষিত কারেন্ট
জাল এবং ৫৩৪ কেজি মা–ইলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে ন�ৌ–পলিশ
ু । ১৪৫ জনকে
গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ন�ৌ–পলি
ু শের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফরিদা পারভিন জানান,
বাজেয়াপ্ত জালের আনুমানিক মূল্য ৮ ক�োটি ২৭ লাখ টাকা। আটক মাছের মূল্য
প্রায় ২ লাখ ৬৭ হাজার টাকা। পাশাপাশি সরকারি নির্দেশ অমান্য করে মা–ইলিশ
ধরার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ৩৮টি ন�ৌকা আটক করা হয়। এর মধ্যে ১০টি ন�ৌকা ফঁাড়ি
হেফাজতে, ১৮টি ন�ৌকা ধ্বংস করা হয়, ১০টি ন�ৌকা মৎস্য কর্মকর্তার হেফাজতে
দেওয়া হয়েছে। গ্রেপ্তার ১৪৫ জনের মধ্যে ২৪ জনের বিরুদ্ধে মৎস্য আইনে পৃথক
১০টি মামলা করা হয়, একজনের বিরুদ্ধে একটি দণ্ডবিধি রুজু হয়। ২৪ জনকে
৯০,৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ৮৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া
হয়, খালাস করে দেওয়া হয় আটজনকে।

ঢাকা, ২০ অক্টোবর
নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও পদ্মায় কেউ মা–ইলিশ ধরছেন কি না, তার তদারকিতে এবার
হেলিকপ্টার নামান�ো হয়েছে। স�োমবার বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার নিয়ে রাতভর
অভিযান চালায় ন�ৌ–পলিশ
ু । অবৈধ ভাবে ইলিশ ধরার আগেই ৯৭টি ট্রলার ও ৬৭
লাখ মিটার কারেন্ট জাল–সহ ৬ জেলেকে আটক করে ন�ৌ–পলিশ
ু । আটক ৯৭টি
ট্রলার রাতেই নদীতে ডু বিয়ে দেওয়া হয়েছে। স�োমবার রাত ১০টা থেকে মঙ্গলবার
ভ�োর পর্যন্ত মুন্সিগঞ্জের ল�ৌহজং–সংলগ্ন পদ্মা নদীর সিধারচর, কলিকালের চর, বাবুর
চর–সহ বিভিন্ন চর ও নদীতে মা–ইলিশ সংরক্ষণে এই অভিযান চলে। ইলিশের
প্রজননের জন্য গত ১৪ অক্টোবর থেকে আগামী ৪ নভেম্বর পর্যন্ত পদ্মা নদীতে ইলিশ
ধরায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
ন�ৌ–পলি
ু শের অতিরিক্ত ডিআইজি মাহবুবরু রহমান বলেন, বিমানবাহিনীর কপ্টারের
মাধ্যমে ওপর থেকে মনিটরিং করে ওই সব ট্রলার ও জালের অবস্থান চিহ্নিত করা
হয়। রাতভর দুর্গম ৪টি চর ও নদীতে অভিযান চালিয়ে চরে ও ন�ৌকায় রাখা কারেন্ট

১১

CIN : L22213WB1946PLC014346
রেজি অফিস:৩৩, যশ�োর র�োড, দমদম, কলকাতা ৭০০০২৮
ফ�োন: ০৩৩–২৫৫১ ২৯৮৪/৪৭৭৩,
ই মেল :co.sec@saregama.com, ওয়েবসাইট:www.saregama.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে যে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার
রিক�োয়ারমেন্টস)রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭ এর সঙ্গে পঠনীয়
রেগুলেশন ২৯ অনুযায়ী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত বিধিবদ্ধ অডিটর দ্বারা
মূল্যায়িত ক�োম্পানির ত্রৈমাসিক ও ছয়মাসের অপরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল
বিবেচনা, অনুম�োদন ও রেকর্ডভু ক্ত করার জন্য ক�োম্পানির ব�োর্ড অফ ডিরেক্টরসের
একটি সভা অনুষ্ঠিত হবেবুধবার, ২৮ অক্টোবর, ২০২০ তে।
এই বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে ক�োম্পানির ওয়েবসাইট http: //www.saregama.
com এবং স্টক এক্সচেন্জ– ন্যাশনাল স্টক এক্সচেন্জ অফ ইন্ডিয়া লিঃর ওয়েবসাইট
www.nseindia.com ও বম্বে স্টক এক্সচেন্জ লিঃ এর ওয়েবসাইট www.
bseindia.com এ।
সারেগামা ইন্ডিয়া লিমিটেড– এর পক্ষে
কামনা খেতান
স্থান: মুম্বই	ক�োম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ:২০ অক্টোবর, ২০২০
সদস্য নং এ ৩৫১৬১

অসমে কং হারলে
নিজের কান কাটবেন
খ�োদ বিজেপি নেতা!

তরুণ চক্রবর্তী

কংগ্রেস জিততে না পারলে নিজের
কান কাটবেন প্রাক্তন বিজেপি
সাংসদ আরপি শর্মা! কংগ্রেসের
নেতৃ ত্বাধীন মহাজ�োটের জয় সম্পর্কে
তিনি এতটাই নিশ্চিত। কিছু দিন
আগে বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে
য�োগ দিয়েছেন আরপি। তঁার মতে,
বিজেপি এখন বদরুদ্দিন আজমলের
‘জুজু’দেখছে। মানুষকে বিভ্রান্ত
করার চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি।
এরই মধ্যে স�োমবার বহু বিজেপি
নেতা–কর্মী আনুষ্ঠানিক ভাবে য�োগ
দিলেন কংগ্রেসে।
বদরুদ্দিন আজমলের
এআইইউডিএফ ছাড়াও সিপিএম,
সিপিআই–সহ একাধিক দলকে
নিয়ে কংগ্রেসের মহাজ�োট হচ্ছেই
অসমে। এমন আভাস পেয়েই
ভাঙতে শুরু করেছে বিজেপি। আর
কংগ্রেসে য�োগদানের হিড়িক পড়ে
গেছে। স�োমবারই কংগ্রেসে য�োগ
দিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিক
খগেন কলিতা। খগেনের মতে,

গুডরিক গ্রুপ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস:‘ক্যামেলিয়া হাউস’, ১৪,
গুরুসদয় র�োড, কলকাতা–৭০০ ০১৯
ই–মেল: goodricke@goodricke.com
ওয়েবসাইট: www.goodricke.com
ফ�োন নম্বর:২২৮৭ ৩০৬৭, ২২৮৭ ৮৭৩৭,
২২৮৭ ১৮১৬
ফ্যাক্স নম্বর:(০৩৩)২২৮৭ ২৫৭৭, ২২৮৭ ৭০৮৯
সিআইএন: L01132WB1977PLC031054

বিজেপি–র হাত থেকে রাজ্যকে
বঁাচান�োই এখন সবচেয়ে বড়
কাজ। তাই বিজেপি–কে হারাতে
সরাসরি রাজনীতির পথই বেছে
নেন তিনি। এদিন খগেন ছাড়াও
গুয়াহাটির রাজীব ভবনে ৬০০–রও
বেশি বিজেপি নেতা–কর্মী–সমর্থক
কংগ্রেসে য�োগ দেন। এই য�োগদান
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন
কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি রিপুন
বরা, সাংসদ প্রদ্যোত বরদলৈ প্রমুখ।
এদিন সারা অসম অনুসূচিত জাতি
উন্নয়ন পরিষদের সহ–সভাপতি
স্বপন মণ্ডলও কংগ্রেসে য�োগ দেন।
কংগ্রেস নেতা পার্থরঞ্জন চক্রবর্তীর
দাবি, রাজ্যে এবার কংগ্রেসের
নেতৃ ত্বেই সরকার গঠিত হবে। তাই
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কুৎসার পরিমাণ
বাড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি। অন্য দিকে
বিজেপি প্রচার চালাচ্ছে, এবার লড়াই
‘ম�োগল’–দের সঙ্গে। অর্থাৎ কংগ্রেস
ও এআইইউডিএফ নাকি মুসলিমদের
দল। এর পাল্টা প্রচার শুরু করেছেন
প্রাক্তন বিজেপি নেতা আরপি
শর্মা। তঁার অভিয�োগ, ‘তরুণ গগৈ,
রিপুন বরার নেতৃ ত্বাধীন কংগ্রেসকে
ম�োগলদের সঙ্গে তু লনা করে বিজেপি
অসমের মানুষকেই অপমান করেছে।
মানুষ এর জবাব দেবে।’

ন�োটিস
এতদ্দ্বারা এই ন�োটিস জারি করা হচ্ছে
যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড
অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস
অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)
রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন ৪৭
ম�োতাবেক অন্যান্য আল�োচ্য বিষয়সমূহ
সমেত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ সমাপ্ত
অর্ধবর্ষ এবং ত্রৈমাসিকে এই ক�োম্পানির
অপরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা
ও অনুম�োদনের জন্য এই ক�োম্পানির
পরিচালকমণ্ডলীর সভা মঙ্গলবার, ১০
নভেম্বর, ২০২০ তারিখ এই ক�োম্পানির
রেজিস্টার্ড অফিসে আয়�োজিত হবে।
এই ন�োটিসের বিশদ তথ্যাবলি এই
ক�োম্পানির
ওয়েবসাইট
www.
goodricke.com–এর পাশাপাশি স্টক
এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.
com–তেও উপলব্ধ রয়েছে।
গুডরিক গ্রুপ লিমিটেড
এস ব্যানার্জি
ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ক�োম্পানি
সেক্রেটারি
তারিখ:১৯ অক্টোবর, ২০২০
স্থান: কলকাতা

ফর্ম নং: আইএনসি–২৬

[ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)রুলস, ২০১৪–এর রুল
৩০ ম�োতাবেক]
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্য তে 
এই ক�োম্পানির
রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন।
কেন্দ্রীয় সরকার, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতা সমীপে
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার (৪) নং
উপধারা এবং ক�োম্পানিজ (
ইনকর্পোরেশন)রুলস,
২০১৪–এর রুল ৩০–এর সাবরুল (৫)ও (এ)ধারা
বিষয়ক
এবং
বিষয়: নেক্সাস ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাইভেট লিমিটেড,
(CIN U51101WB2010PTC143879)
রেজিস্টার্ড অফিস:
১৪ আর্মেনিয়ান স্ট্রিট, ৩য় তল,
কলকাতা ৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ।
....... আবেদনকারী
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে,
শুক্রবার, ১৬ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত
আবেদনকারী ক�োম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত
একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট,
২০১৩–এর ১৩ ধারাধীনে ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’ থেকে
‘উত্তরপ্রদেশ রাজ্য (কানপুর)’তে 
এই ক�োম্পানির
রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে এই ক�োম্পানির
সঙ্ঘস্মারকের পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য
আবেদনকারী ক�োম্পানির তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের
কাছে 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 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:
রেজিস্টার্ড অফিস: ১৪ আর্মেনিয়ান স্ট্রিট, ৩য় তল,
কলকাতা ৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ।
আবেদনকারী নেক্সাস ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাইভেট
লিমিটেড–এর তরফে
স্বা/ শরৎ খেমকা
ডিরেক্টর
তারিখ: ২০.১০.২০২০
[DIN–05159624]
স্থান: কলকাতা

টাটা মেটালিক্স লিঃ

সার্কল সস্ত্র সেন্টার, মালদা, নজরুল সরণি, বি এস র�োড, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩২ ১০১

CIN No. L27310WB1990PLC050000
রেজিস্টার্ড অফিস:টাটা সেন্টার, ১১ তল, ৪৩ জে এল নেহরু র�োড, কলকাতা–৭০০ ০৭১
Website: www.tatametaliks.com, E-mail: tml@tatametaliks.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য সেল ন�োটিস
ইএমডি (বায়না জমা)এবং নথিপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়:০৯.১১.২০২০, বিকেল ৪.০০টা পর্যন্ত
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি)অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এই ব্যাঙ্কের
কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি।
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 জনসাধারণ এবং বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, জামিনযুক্ত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/চার্জ করা নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত
এবং জামিনযুক্ত ঋণদাতার অনুম�োদিত অফিসার দ্বারা গঠনমূলক/ব্যবহারিক/প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)ও জামিনদার(গণ)–এর কাছ থেকে এই
ব্যাঙ্ক/জামিনযুক্ত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে ‘যেখানে আছে সেখানে’, ‘যা কিছু আছে তা’এবং ‘যেমন আছে তেমনভাবে’ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে
প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি)উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ
[এই সম্পত্তিগুলি জামিনযুক্ত ঋণদাতার গঠনমূলক/ব্যবহারিক দখলে রয়েছে]
বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ এবং
স্বত্বাধিকারীর নাম (বন্ধকদাতাদের নাম)

ক্রম নং ব্রাঞ্চের নাম
অ্যাকাউন্টের নাম
ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম
ও ঠিকানা

১

২

৩

পিএনবি– নওদা যদুপুর
০৯৭২২৫০০২০২৩৩
মেসার্স হাজি ইলেকট্রিক ওয়ার্কশপ
প্রোঃ– প্রয়াত মইনুল হক
ম�োজ্জাম মার্কেট, প�োঃঅঃ ও থানা–
কালিয়াচক, জেলা– মালদা, পিন–
৭৩২ ২০১।

ইসলামপুর ব্রাঞ্চ
০৪৯২৩০০৫০০১৮৯
শেখ কামালউদ্দিন
পিতা– প্রয়াত শেখ চৈনুদ্দিন, গ্রাম–
মাদারিপুর, প�োঃঅঃ– শ্রীকৃ ষ্ণপুর,
থানা– ইসলামপুর, জেলা– উত্তর
দিনাজপুর, পিন–৭৩৩ ২০২।
ইসলামপুর ব্রাঞ্চ
০৪৯২২৫০০৫৯৭১৪
০৪৯২৩০৫৬০৫০২২
০৪৯২৩০৫৬২২০৩৮
মেসার্স ওম রাইস স্টকিস্ট
প্রোঃ– দিলীপ পাল, গ্রাম– কলাগাছ,
প�োঃঅঃ ও থানা– চ�োপড়া, জেলা–
উত্তর দিনাজপুর, পিন–৭৩৩ ২০৭।

ক)সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর
১৩(২)ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
খ)দাবিকৃ ত অর্থাঙ্ক
গ)সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর
১৩(৪)ধারাধীনে দখলের তারিখ
ঘ) দখলের ধরন (প্রতীকী/
ব্যবহারিক/ গঠনমূলক)
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হলেন প্রয়াত মইনুল হকের ক) ২৫.০৩.২০১৯
আইনি উত্তরাধিকারীগণ যাঁদের নাম:শ্রীমতী খ) ₹২১,৫৫,১৩৩.২২ + পরবর্তী
সফেরা বিবি (প্রয়াত মইনুল হকের পত্নী), শ্রীমতী সুদ (
একুশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার
তওকিরা খাতু ন (প্রয়াত মইনুল হকের কন্যা), মহঃ একশ�ো তেত্রিশ টাকা এবং বাইশ
ইকলাসুর রহমান (প্রয়াত মইনুল হকের পুত্র), মহঃ পয়সা মাত্র), তৎসহ পুর�ো বকেয়া
ম�োজাহেরুল হক (
প্রয়াত মইনুল হকের পুত্র)
। পরিশ�োধের তারিখ পর্যন্ত সুদ
নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: গ) ২৪.০৭.২০১৯
ম�ৌজা– জগদীশপুর, জে এল নং ১৩৫, আর এস প্লট ঘ) প্রতীকী
নং ৪৭৩, এল আর খতিয়ান নং ২০০০, বর্তমান এল
আর খতিয়ান নং ২৩৯৯, এল আর প্লট নং ৫০৪,
নওদা যদুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন। ২০০৭
সালের দলিল নং I–৮৭৭৫। শ্রেণি– বাস্তু, পরিমাপ–
৬.০০ ডেসিমেল।
শেখ কামালউদ্দিন, পিতা– প্রয়াত শেখ চৈনুদ্দিন–এর ক) ০৮.১১.২০১৪
স্বত্বাধীন নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ি যার স্থিতি ও বিবরণ: খ) ₹২,৮৫,৯৫৪.১২ + পরবর্তী
ম�ৌজা– মাদারিপুর, জে এল নং ২২, প্লট নং ৪৮২, সুদ (দুই লক্ষ পঁচাশি হাজার ন’শ�ো
খতিয়ান নং ৫৪২, পরিমাপ– ৫.
০০ ডেসিমেল, চু য়ান্ন টাকা এবং বার�ো পয়সা মাত্র),
শ্রেণি– বাস্তু, থানা– ইসলামপুর, জেলা– উত্তর তৎসহ পুর�ো বকেয়া পরিশ�োধের
দিনাজপুর। সম্পত্তির চ�ৌহদ্দি:উত্তর– শওকত আলি; তারিখ পর্যন্ত সুদ
দক্ষিণ– ফাঁকা জমি;পূর্ব– আবদুল হ�োসেন;পশ্চিম– গ) ২৮.০২.২০১৯
হ�োসেন আলি।
ঘ) প্রতীকী
দিলীপ পাল, পিতা– প্রফু ল্ল পাল–এর স্বত্বাধীন ক) ২৫.০৩.২০১৫
নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ি যার স্থিতি ও বিবরণ:ম�ৌজা– খ) ₹৩৮,৯৬,৯৭৩.৯২ + পরবর্তী
চ�োপড়া, জে এল নং ২২, ত�ৌজি নং ৭০৭, আর এস সুদ (আটত্রিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার
খতিয়ান নং ৫২৭, এল আর খতিয়ান নং ২৬৮৫ ন’শ�ো তিয়াত্তর টাকা এবং বিরানব্বই
ও ২৬৮৬, আর এস দাগ নং ৬০৪৯ ও ৬০৫৪, পয়সা মাত্র), তৎসহ পুর�ো বকেয়া
পরিমাপ– ৬.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি– বাস্তু, থানা– পরিশ�োধের তারিখ পর্যন্ত সুদ
চ�োপড়া, জেলা– উত্তর দিনাজপুর। সম্পত্তির চ�ৌহদ্দি: গ) ০৮.১১.২০১৯
উত্তর– ৬ ফু ট চওড়া রাস্তা;দক্ষিণ– ফাঁকা জমি;পূর্ব– ঘ) প্রতীকী
কালীপদ পাল;পশ্চিম– জয়গ�োপাল রায়।

জামিনযুক্ত
ক)সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ ই–নিলামের তারিখ
ও সময়
ঋণদাতার জানা
টাকায়)
দায়ের বিবরণ
খ) ইএমডি (ইএমডি
জমার শেষ তারিখ)
গ)বিড বাড়ান�োর মূল্য
ক) ₹২৭.০০ লক্ষ
খ) ₹২.৭০ লক্ষ
গ) ₹০.১০ লক্ষ

ক) ₹১০.৮০ লক্ষ
খ) ₹১.০৮ লক্ষ
গ) ₹০.১০ লক্ষ

ক) ₹৩৭.৮০ লক্ষ
খ) ₹৩.৭৮ লক্ষ

১০.১১.২০২০
বেলা ১১টা থেকে
বিকেল ৪টা

ব্যাঙ্কের জানা
নেই

১০.১১.২০২০
বেলা ১১টা থেকে
বিকেল ৪টা

ব্যাঙ্কের জানা
নেই

১০.১১.২০২০
বেলা ১১টা থেকে
বিকেল ৪টা

ব্যাঙ্কের জানা
নেই

গ) ₹০.১০ লক্ষ

শর্ত ও নিয়মাবলি

এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:
১.	 সম্পত্তিগুলি ‘যেখানে আছে সেখানে’, ‘যা কিছু আছে তা’এবং ‘যেভাবে আছে সেভাবে’ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২.	 ওপরের তফসিলে জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুম�োদিত অফিসারের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘ�োষণাপত্রে ক�োনও প্রকার ত্রুটি, ভু ল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য
অনুম�োদিত অফিসার জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩.	 এই বিক্রি ১০.১১.২০২০ তারিখ বেলা ১১.০০টায় https://www.mstcecommerce.comওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়�োজিত হবে।
৪.	বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহ করে www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/appএবং www.pnbindia.inওয়েবসাইটগুলি দেখুন।

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল ৮(৬)অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
	মিঃ ফজল মামুদ (সার্কল সস্ত্র হেড, চিফ ম্যানেজার)
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,
তারিখ: ১৭.১০.২০২০; মালদা	ম�োবাইল: ৯৪৩৪৮ ১৬৪০১

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত তিন মাস এবং
ছয় মাসের পরীক্ষিত আর্থিক ফলের বিবৃতি
ক্রম
নং		
		
		

বিবরণ

১.	 কারবার থেকে ম�োট আয়	
২.	মেয়াদকালে নিট লাভ
(কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা
অতিরিক্ত দফার পূর্বে)
৩.	 করের পূর্বে মেয়াদকালে নিট লাভ
(ব্যতিক্রমী এবং/বা
অতিরিক্ত দফার পর)
৪.	 করের পর মেয়াদকালে নিট লাভ
(ব্যতিক্রমী এবং/বা
অতিরিক্ত দফার পরে)
৫.	মেয়াদকালে ম�োট সামগ্রিক আয়
[মেয়াদকাল লাভ/(ল�োকসান)/	
(করের পরে)এবং অন্যান্য
সামগ্রিক আয় (করের পরে)সমন্বিত]
৬.	 ইকুইটি শেয়ার মূলধন
(অভিহিত মূল্য/শেয়ার পিছু ১০ টাকা)
৭.	 অন্য ইকুইটি
৮.	 চালু ও বন্ধ রাখা কাজকারবার বাবদ
	শেয়ার পিছু আয় (প্রতিটি ১০ টাকার)
(ইপিএস)
ক) মূল
খ) লঘুকৃত

(লাখ টাকায়)

৩০.০৯.২০২০
তারিখে সমাপ্ত	
৩ মাস
পরীক্ষিত

৩০.০৬.২০২০
সমাপ্ত তারিখে
৩ মাস
পরীক্ষিত

৩০.০৯.২০১৯
তারিখে সমাপ্ত	
৩ মাস
পরীক্ষিত

৩০.০৯.২০২০
তারিখে
সমাপ্ত বছর/মাস
পরীক্ষিত

৩০.০৯.২০১৯ ৩১.০৩.২০২০
তারিখে
তারিখে
সমাপ্ত বছর/মাস সমস্ত বছর
পরীক্ষিত
পরীক্ষিত

০১৯৬৩
৯০০১

২০৯৯৪
(১৬৬৩)	

৫১১৩৮
২২৭৫

৭২৯৫৭
৭৩৩৮

১০১০৪১
৫০০৬

২০৫০৬৩
২০১৩৮

৯০০১

(১৬৬৩)	

২২৭৫

৭৩৩৮

৫০০৬

২০১৩৮

৮২০০

(১২৩৬)	

২৩৩৯

৬৯৬৪

৪৩০১

১৬৫৯৬

৮১৯৪

(১২৪২)	

২৩১৯
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১. উক্ত আর্থিক ফল ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০–তে শেষ ত্রৈমাসিক ও ষাণ্মাসিক যা ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ড এ
এস)মাফিক প্রস্তুত ক�োম্পানি আইন ২০১৩–র ১৩৩ ধারায় যা পঠনীয় সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার
রিক�োয়্যারমেন্ট)রেগুলেশনস ২০১৫, যা সংশ�োধিত–এর ৩৩ রেগুলেশনের শর্তের অধীনে।
উপর�োক্ত ফলাফল ১৯ অক্টোবর ২০২০–তে অডিট কমিটির দ্বারা মূল্যায়িত হয়েছে ও ব�োর্ড অফ ডিরেক্টর্স দ্বারা তাদের ১৯
অক্টোবর, ২০২০ সভায় রেকর্ডভু ক্ত হয়েছে।
২.বন্ধ কারবার থেকে ক্ষতি সাধারণ কাজকর্মে সামগ্রিকভাবে নির্দেশ্য এবং সম্পদ বিলিবন্দেজ বা দায়সমূহ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে
লাভ/ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত নয়।
৩.ক�োভিড ১৯ মহামারী সাপেক্ষে দেশ জ�োড়া সরকারি লকডাউনের প্রভাব ছিল আংশিক ও সাময়িক যেহেতু ক�োম্পানি
২০২০–র মে মাসে উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরুর অনুমতি পায়। লকডাউনের ফলে ক�োম্পানির কারখানায় ২৮ মার্চ ২০২০
থেকে ১২ মে ২০২০ পর্যন্ত উৎপাদন স্থগিত ছিল। বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে অর্থবর্ষ ২০–তে চাহিদা হ্রাসপ্রাপ্ত। এর
জন্য অন্তর্বর্তী ও বহির্মুখী কারণে ক�োম্পানি সম্পত্তি, প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি সামগ্রী, লগ্নি ও অন্য সম্পদ ৩০ সেপ্টেম্বর
২০২০–তে মূল্যায়ন করেছে, এর নগদ জ�োগান সহ বর্তমান নগদ স্থিতি, ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও এই আর্থিক ফলাফল
ক�োনও দফা সমন্বয় হয়নি।
৪. ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০–তে ক�োম্পানিতে শেয়ার ওয়্যারান্টে বাকি অংক (৭৫%)প্রাপ্ত হয়েছে ও ওই তারিখে এই শেয়ার
ওয়ার্যান্ট রূপান্তরে ৩৪,৯২,৫০০ ইকুইটি শেয়ার অনুম�োদন করেছে।
৫. চলতি মেয়াদ/বছরের বিন্যাস অনুযায়ী প্রয়�োজন অনুসারে পূর্ববর্তী মেয়াদ/বছরের অর্থাঙ্কগুলি পুনর্বিভাজন এবং পুনর্বিন্যাস
করা হয়েছে।
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