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রা জ্য

আজকাল কলকাতা শনিবার ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬

কাট�োয়ার এন টি পি সি প্রকল্প এলাকা। ছবি: বুবাই মজুমদার

কৃষকের মন বুঝেই জমি,
তাই কাট�োয়ায় সাফল্য

চন্দ্রনাথ মুখ�োপাধ্যায়, কাট�োয়া নেতৃত্বে শুরু হয় কৃষকদের
২ সেপ্টেম্বর— জমি চাষীর জান।
তা জ�োর করে কাড়া ঠিক না। সিঙ্গুরে
জমি নিতে জবরদস্তি হয়েছিল। তাই
এত গন্ডগোল। কাট�োয়ায় হয়নি।
তাই কৃষকরাই নিজেরাই জমি
দিতে এগিয়ে এসেছেন। কথাগুল�ো
বললেন দেবকুণ্ডুর রাষ্ট্রপতি ঘ�োষ,
ক�োশিগ্রামের কাশীনাথ পাল।
কাট�োয়ায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য
জমিদাতা কৃষকদের মধ্যে কখনও
ক�োনও ক্ষোভ-বিক্ষোভ দেখা যায়নি।
২০০৫ সালে বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়তে
চেয়ে সেই সময়ে নির্মাণের দায়িত্বে
থাকা রাজ্যের সংস্থা পি ডি সি এল
থেকে বর্তমানে নির্মাণের দায়িত্বে
আসা কেন্দ্রের সংস্থা এন টি পি সি-র
কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি জমি
কেনার প্রক্রিয়ায় কখনও ক�োনও
অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেনি। বাম আমলে
এখানে দুই দফায় ৫৫৬ একর জমি
অধিগ্রহণ করা হয়। মমতা ব্যানার্জি
সরকারে এসে রাজ্যের হেফাজতে
থাকা ১০০ একর জমি তাপবিদ্যুৎ
কেন্দ্রের জন্য দেন এন টি পি সিকে। আরও যে ১৯৭ একর জমি
লাগবে তা এন টি পি সি সরাসরি
কিনছে নিরুপদ্রবেই। এই জমির
মালিকের সংখ্যা ৭৯২ জন। ২০০৬
সালে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী নিরুপম
সেন শ্রীখণ্ডে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি
শিলান্যাসের আগেই সি পি এমের
জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিকের

ব�োঝান�োর পালা। অচিন্ত্যবাবুর
কথায়,
কাট�োয়া তাপবিদ্যুৎ
কেন্দ্র গড়ার ক্ষেত্রে বামফ্রন্টের
অবদান স�োনার অক্ষরে লেখা
থাকবে। উন্নয়নের স্বার্থে কৃষকদের
ব�োঝাতে মাঠে নামেন কাট�োয়ার
বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জিও।
সেই সঙ্গেক্ষতিপূরণসহ জমিদাতা
ও জমির ওপর নির্ভরশীলদের জন্য
প্যাকেজটিও ল�োভনীয় হওয়ায়
অনিচ্ছুকরাও জড়তা কাটিয়ে
ইচ্ছুকদের ভিড়ে সামিল হয়ে যান।
এসবের য�োগফলে তিনফসলি জমি
অধিগ্রহণে তেমন ক�োনও বাধার
মুখে পড়তে হয়নি। এলাকার
গৃহবধূদের কম্পিউটার শিখিয়ে
বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়ে
নিখরচায় ঘন ঘন স্বাস্থ্যশিবিরসহ
বিভিন্ন প্রয়�োজনে পাশে দাঁড়িয়ে
এলাকাবাসীর আস্থা অর্জন করেছেন
এন টি পি সি কর্তৃপক্ষ। কাট�োয়া
প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজার
অভিজিৎ সেন বলছিলেন, কাট�োয়ার
মানুষ প্রকল্পটিকে নিজেদের বলে
ভাবছেন, এটাই আমাদের কাছে বড়
পাওনা। ১১ হাজার ক�োটি টাকার
এই প্রকল্পে জল ও জমির সমস্যা
মিটে গেছে। প্রকল্প লাগ�োয়া ২টি
রেলপথ আম�োদপুর-কাট�োয়া ও
কাট�োয়া-বলগ�োনার গেজ বদলের
কাজ চলছে হই হই করে। কয়লার
বিষয়টি নিষ্পত্তি হলেই শুরু হয়ে
যাবে নির্মাণ।

৪ মৎস্যজীবীর
দেহ মিলল

গ�ৌতম মণ্ডল: বঙ্গোপসাগরে
ডু বে যাওয়া বাংলাদেশি ট্রলার
থেকে আরও ৪ মৎস্যজীবীর দেহ
মিলল। বৃহস্পতিবার ভ�োররাতে
পাথরপ্রতিমার রামগঙ্গায় নিয়ে
আসা হয় উদ্ধার ট্রলারটি। সেই
ট্রলারে মেলে ৩ জনের দেহ। বেলা
বাড়ার পর স্থানীয় ত্রিপাঠীর ঘাটে
আরও একজনের দেহ দেখতে পান
স্থানীয়রা। সব মিলিয়ে এদিন বিকেল
পর্যন্ত ৪ জন মৎস্যজীবীর পচাগলা
দেহ উদ্ধার হয়েছে।
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন,
কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক, কলকাতা সমীপে
বিষয়:ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ধারা ১৩(৪)
এবং

ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)রুলস, ২০১৪–এর রুল
৩০(৬) (এ)
এবং
বিষয়:মেসার্স উপহার মার্কেন্ডাইজ প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN
U51909WB2007PTC120076)
রেজিস্টার্ড অফিস:রূপচঁাদ রায় স্ট্রিট, কলকাতা –৭০০
০০৭,পশ্চিমবঙ্গ
... আবেদনকারী
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা
হচ্ছে যে, ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’থেকে ‘ছত্তিশগড় রাজ্যে’
রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে ২০.০৭.২০১৬
তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ
প্রস্তাব অনুযায়ী ক�োম্পানির সঙ্ঘস্মারকের রদবদলের
অনুম�োদন প্রার্থনা করে ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–
এর ১৩ ধারার (৪)উপধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট
অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক, কলকাতা–এর কাছে সংশ্লিষ্ট
ক�োম্পানি একটি আবেদন করার প্রস্তাব করেছে।
ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের
ফলে স্বার্থ ক্ষু ণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন ক�োনও
ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চ�োদ্দ দিনের
মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, নিজাম
প্যালেস, ২য় এম এস ও বিল্ডিং, ৪ তলা, ২৩৪/৪, এ
জে সি ব�োস র�োড, কলকাতা– ৭০০ ০২০–এর কাছে
তাঁর/তঁাদের (স্ত্রী/পুং)স্বার্থের ধরন এবং বির�োধিতার
কারণ বর্ণনা করে একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত
আপত্তিসমূহ রেজিস্টার্ড ডাকয�োগে পাঠাতে পারেন;
তৎসহ নিম্নে বর্ণিত ঠিকানাতে অবস্থিত রেজিস্টার্ড
অফিসে তৎসহ আবেদনকারী ক�োম্পানির কাছেও
একটি কপি পাঠাতে পারেন:
উপহার মার্কেন্ডাইজ প্রাঃ লিঃ–এর পক্ষে
স্বাঃ নানক বনশাল
ডিরেক্টর
তারিখ: ০২.০৯.২০১৬
DIN:
00727167
স্থান: কলকাতা

৭

মিষ্টি হাবের জমি ফেরান�োর
ভাবনা শুরু জেলা প্রশাসনের
বিজয়প্রকাশ দাস, বর্ধমান

২ সেপ্টেম্বর— বর্ধমানের আলিশা
ম�ৌজায় মিষ্টি হাবের জন্য প্রস্তাবিত
জমির অধিকাংশই ছিল পতিত।
সামান্য জমিতেই মাটি ফেলে কাজ শুরু
হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির
নির্দেশের পর হাবের কাজ বন্ধ। অন্য
জায়গায় জমি দেখা শুরু হয়ে গেছে।
তবে অধিগৃহীত জমি কীভাবে ফেরান�ো
হবে, সে ব্যাপারে জেলা প্রসাসনের
কাছে এখনও ক�োনও নির্দেশিকা
আসেনি। জেলাশাসক স�ৌমিত্র ম�োহন
জানান, জমি ফেরতের এখনও ক�োনও
লিখিত নির্দেশ আসেনি। তবে কীভাবে
ফিরিয়ে দেওয়া যায়, সেই চিন্তাভাবনা
করা হচ্ছে। জানা গেছে, দ্রুত জমি
হস্তান্তরের দাবি জানাতে সিঙ্গুর দিবসে মুখ্যমন্ত্রী
মমতা ব্যানার্জির কাছে যাবেন জমিদাতারা। শুক্রবার
সকালে জমিদাতারা প্রকল্পের জায়গায় দলবদ্ধভাবে
এলেও দুপুরের পর খাঁ–খাঁ করতে থাকে ওই
এলাকা। এদিকে জেলাশাসকের নির্দেশে আলিশা
ম�ৌজার কাছেই দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে সংলগ্ন গ্রামে
নতু ন করে জমি খ�োঁজার কাজ শুরু হয়েছে। এখানে
বর্ধমান উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রায় এক একর জায়গা
আছে। এই জায়গায় এই হাব করা যেতে পারে
বলে প্রাথমিকভাবে দেখাশ�োনা শুরু হল। ২০০৭

দাবি করেছিলেন, আবার কেউ ব্যবসার
জায়গা চলে গেলে পথে বসবেন
বলেও সঠিক বিবেচনার আবেদন
জানান। বি ডি এ–র অধিগ্রহণ করার
আগে এর বেশির ভাগ জমিতেই চাষ
হত বলে দাবি করেছেন জমিদাতারা।
তবে অধিগ্রহণের পর আর কেউ চাষ
করতে পারেননি। জমির মালিকরা মিষ্টি
হাবের জন্য জমি দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ
করার পরেই মুখ্যমন্ত্রী ঘ�োষণা করেন,
জমিদাতারা যখন চাইছেন না, সেই জমি
নেওয়া হবে না। শুক্রবার অনিচ্ছুক
জমিদাতা সমরেশ ঘ�োষ, আতাউর
রহমানরা জানান, ১৪ সেপ্টেম্বর সিঙ্গুর
দিবসের দিনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি
সুনসান প্রস্তাবিত মিষ্টি হাব। ছবি: প্রতিবেদক
সিঙ্গুরে বিজয়�োৎসব করতে আসছেন।
ওই দিন আমরা প্রত্যেকে এই জমি
সালে বাম আমলে বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে দুর্গাপুর ফেরত দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে
এক্সপ্রেসওয়ে সংলগ্ন আলিশা ম�ৌজায় বর্ধমান উন্নয়ন সিঙ্গুরে যাব। মুখ্যমন্ত্রীকে বর্ধমানের মিষ্টি খাওয়াব।
কর্তৃপক্ষ সাড়ে দশ একর জমি অধিগ্রহণ করে। দীর্ঘ এদিন জেলাশাসকের নির্দেশেই সীতাভ�োগ
১১ বছর সেখানে ক�োনও কিছুই গড়ে ওঠেনি। নতু ন মিহিদানা ওয়েলফেয়ার অ্যাস�োসিয়েশনের পক্ষে
সরকার এসে সেখানে মিষ্টি হাব গড়ার উদ্যোগ নেয়। স�ৌমেন দাস, প্রমথ সিং, সুমন্ত মণ্ডলরা সরকারি
কাজও শুরু হয়ে গিয়েছিল। এরই মধ্যে সেখানকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলিশা সংলগ্ন বাম গ্রামে বি ডি
৮৪ জন জমিদাতা মিষ্টি হাব হচ্ছে জানতে পেরে এ–র প্রায় এক একর জমি দেখতে যান। স�ৌমেন
বর্ধমান উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বি ডি এ)–র দ্বারস্থ হন। দাস জানান, জি টি র�োডের গায়ে, চওড়ায় প্রায় ৯০
জমিদাতা অনেকেরই বক্তব্য, আমরা জমি দিতে ফু ট আর লম্বায় ৫১০ ফু ট জায়গায় হাব করা যেতে
ইচ্ছুক নই। কেউ কেউ জমির বর্তমান বাজারমূল্যও পারে ।

ভস্মীভূত ৮ চালাঘর, আশ্রয়হীন ২৫

উদয় বসু:দক্ষিণেশ্বরে ভস্মীভূ ত
হল ৮টি চালাঘর। ঘরছাড়া হলেন
২৫ জন মানুষ। ৩টি দমকলের
ইঞ্জিন আগুন আয়ত্তে আনে।
ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে
দক্ষিণেশ্বর তু লসীডাঙা লেনে।
পুলিস তদন্তে নেমে জানতে পারে,
একটি বাড়ির পেছনে ৮টি কাঁচাঘর।
তার মধ্যে ৭টিতে ভাড়া থাকেন ৭
ঘর বাসিন্দা। মাঝে একটি ঘর ফাঁকা
ছিল। বৃহস্পতিবার মাঝরাতে ওই
ফাঁকা ঘর থেকে কথা বলার আওয়াজ
পাওয়া যায়। এরপরই আচমকা
তাঁদের ঘরগুলিতে আগুন ধরে
যায়। প্রত্যেক ঘর থেকে বাসিন্দারা
বেরিয়ে আসেন। তাঁদের চ�োখের
সামনে দাউ দাউ করে জ্বলে যায়
সর্বস্ব। জামাকাপড় থেকে শুরু করে,

পুড়ে ছাই দশটি ঘর। দক্ষিণেশ্বরে শুক্রবার। ছবি:ভবত�োষ চক্রবর্তী
খাদ্য সামগ্রীসহ অন্যান্য আসবাব
কিছুই বাদ যায়নি। শত চেষ্টা করেও
নিজেদের প্রাণ ছাড়া কিছুই বাঁচান�ো
যায়নি। দমকল আগুন নেভালেও
সব পুড়ে খাঁক হয়ে যায়। ওই অবস্থা
দেখে কান্নার র�োল ওঠে সেখানে।

প্রতিবেশীরা এগিয়ে আসেন। আসেন
ব্যারাকপুরের মহকুমা শাসক, স্থানীয়
বিধায়ক মানস মুখার্জি, কামারহাটির
পুরপ্রধান গ�োপাল সাহা প্রমুখ। নতু ন
করে ঘর তৈরি করে দেওয়ার আশ্বাস
দেন তাঁরা।

নার্সদের বিক্ষোভ

আজকালের প্রতিবেদন: নিরাপত্তার
দাবিতে শুক্রবার দুপুর থেকে
অবস্থান–বিক্ষোভ করেন এস এস
কে এমের নার্সরা। বৃহস্পতিবার
হাসপাতালে এক নার্সকে জুত�োপেটা
করার অভিয�োগে সঙ্গীতা সাউকে
আটক করা হয়েছিল। এদিন ছেড়ে
দেওয়া হয়। এই ক্ষোভে এদিন
ফের নার্সরা নার্সিং সুপারের অফিসে
অবস্থান–বিক্ষোভে বসেন। প�ৌনে
সাতটা নাগাদ ডেপুটি ডিরেক্টর
(নার্সিং)মীনাক্ষী দাসপাল আসেন।
আল�োচনায় দাবিমত�ো আশ্বাস
পাওয়ার পর রাত সাড়ে আটটায়
বিক্ষোভ ওঠে। অন্যদিকে সপ্তম
পে কমিশনে বেতনে অসামঞ্জস্যের
অভিয�োগে জ�োকা ই এস আই
হাসপাতালে লাগাতার বিক্ষোভ
করেন নার্সরা।

বিধাননগরে পণ্যবাহী
যান চলাচলে বিধিনিষেধ

আজকালের প্রতিবেদন: যান চলাচলের ক্ষেত্রে নতু ন বিধিনিষেধ চালু করল
বিধাননগর পুলিস কমিশনারেট। এই কমিশনারেট এলাকার রাস্তায় সকাল ৭টা
থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত পণ্যবাহী যান চলাচল করতে পারবে না। সম্প্রতি এ নিয়ে
বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তি ঘিরে বিমানবন্দরের পণ্য পরিবহণ নিয়ে কিছু
প্রশ্ন উঠেছে। তবে কমিশনারেটের এক পুলিসকর্তা জানিয়েছেন, এটি প্রাথমিক
বিজ্ঞপ্তি। চালু করে অবস্থা পর্যাল�োচনা করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে নেওয়া হবে
সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত। তার ভিত্তিতেই চূ ড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
ICA-910(5)/2016

সাহারা হাউসিংফিনা কর্পোরেশন লিমিটেড

কল্যাণপুর সিমেন্টস লিমিটেড

২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই–ভ�োটিং এবং খাতা বন্ধের ন�োটিস

৭৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই–ভ�োটিং
ও বুক ক্লোজার–এর বিজ্ঞপ্তি

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (CIN) : L18100WB1991PLC099782
রেজিস্টার্ড ও কর্পোরেট অফিস :সাহারা ইন্ডিয়া সদন, ২এ, শেক্সপিয়র সরণি,
কলকাতা–৭০০০৭১, টেলিফ�োন :91 33 22829067/9075/0811,
ফ্যাক্স:+91 33 2282 9271
আমাদের সঙ্গে য�োগায�োগ :www.saharahousingfina.com
ই–মেল : info.saharahousingfina@gmail.com

এতদ্দ্বারা জানান�ো যাচ্ছে যে, ক�োম্পানির পঁচিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা (২৫তম এ জি এম)২৮
সেপ্টেম্বর, ২০১৬, বুধবার, বেলা ১১টায়, সাহারা ইন্ডিয়া সদন, ২এ, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–
৭০০০৭১ স্থিত ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হবে।
২৫তম এ জি এম–এর ন�োটিস (রিম�োট ই–ভ�োটিং প্রক্রিয়া সমেত)এবং ২০১৫–১৬ আর্থিক
বছর বাবদ ক�োম্পানির বার্ষিক রিপ�োর্ট ক�োম্পানির সদস্যবর্গের কাছে গ্রহণয�োগ্য পদ্ধতিতে
পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২৫তম এ জি এম–এর ন�োটিস (রিম�োট ই–ভ�োটিং প্রক্রিয়া সহয�োগে)
এবং ক�োম্পানির ২০১৫–১৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপ�োর্ট ক�োম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া
যাবে এবং লিঙ্ক http://www.saharahousingfina.com/misc.html থেকে ডাউনল�োড করা
যাবে। ক�োম্পানির সদস্যবর্গকে এতদ্দ্বারা জানান�ো যাইতেছে যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ
ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়ারমেন্টস)রেগুলেশন,
২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশন)–এর রেগুলেশন ৪৪ এবং ক�োম্পানি বিষয়ক (প্রশাসন ও পরিচালন
সম্পর্কিত)সংশ�োধিত আইনবিধি ২০১৫–এর ২০ নং বিধি সহয�োগে পঠনীয় ক�োম্পানি বিষয়ক
আইন, ২০১৩–এর ১০৮ ধারার বিধানাবলি মেনে ক�োম্পানি সদস্যদের জন্য উক্ত এ জি এম–
তে আল�োচ্য বিষয় ও নির্বহনীয় কার্যাবলির ওপর নিজ নিজ ভ�োটাধিকার ব্যালটে েবং সেন্ট্রাল
ডিপ�োজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া)লিঃ (সি ডি এস এল)ধারা ব্যবস্থিত পরিষেবা মারফত রিম�োট
ই–ভ�োটিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে এ জি এম–এর ন�োটিস উল্লেখ করা আছে। সদস্যগণ ইলেক্ট্রনিক ভ�োটিং
সিস্টেম (ই–ভ�োটিং)মারফত তাঁদের ভ�োট দিতে পারেন। ই–ভ�োটিং–এর সুবিধা লিঙ্ক :www.
evotingindia.com–তে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ রবিবার সকাল ৯টা থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬
মঙ্গলবার বিকাল ৫টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে। তারপর ভ�োটদানের ই–ভ�োটিং মডিয়ুল নিষ্ক্রিয় করা
হবে। এই সময়কালে নির্ণায়ক তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ বুধবার তারিখমত�ো ফিজিক্যাল
আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারের অধিকারী ক�োম্পানির শেয়ারহ�োল্ডারগণ
বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে তাঁদের ভ�োট দিতে পারেন। সদস্যগণকে এ জি এম–এর ন�োটিসে প্রদত্ত
নির্দেশাবলি অনুযায়ী বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে ভ�োট দিতে অনুর�োধ করা হচ্ছে।
নির্ণায়ক তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ বুধবার তারিখমত�ো ক�োম্পানির শেয়ারের অধিকারী ও
ন�োটিস প্রেরণের পর সদস্য হয়েছেন ও শেয়ারের অধিকারী যে ক�োনও ব্যক্তি তাঁদের ফ�োলিও নং,
ডি পি আই ডি ও ক্লায়েন্ট আই ডি নং উল্লেখসহ info.saharahousingfina@gmail.com–তে
একটি অনুর�োধপত্র পাঠিয়ে লগ–ইন আই ডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। অবশ্য ক�োনও সদস্য
রিম�োট ই–ভ�োটিং–এর জন্য ইতিমধ্যেই সি ডি এস এল–এ রেজিস্টার্ড হলে, তিনি (পুং/স্ত্রী)ভ�োট
দেওয়ার জন্য তাঁর বর্তমান ইয়ুজার আই ডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
সদস্যগণকে আরও জানান�ো হচ্ছে যে:
ক)ক�োনও প্রস্তাবের উপর একবার ভ�োট দিলে, সদস্যকে পরে তা বদল করতে দেওয়া হবে না।
খ)২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ মঙ্গলবার, বিকাল ৫টার পর সিডিএসএল কর্ তৃক ভ�োটদানের রিম�োট
ই–ভ�োটিং মডিয়ুল নিষ্ক্রিয় করা হবে।
গ)ক�োম্পানির য�োগ্য সদস্যগণ এ জি এম–এর স্থানে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভ�োট দেওয়ার
সুবিধাও পাবেন এবং এ জি এমে য�োগদানকারী যে সমস্ত য�োগ্য সদস্য রিম�োট ই–ভ�োটিং মারফত
তাঁদের ভ�োট দেননি, তাঁরা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে এ জি এমে তাঁদের ভ�োটাধিকার প্রয়�োগ
করতে পারেন।
ঘ)ক�োনও য�োগ্য সদস্য রিম�োট ই ভ�োটিংয়ে ভ�োট দিয়ে এ জি এমে য�োগ দিতে পারবেন, কিন্তু এ
জি এমে ফের ভ�োট দিতে পারবেন না।
মিঃ পি ভি সুব্রহ্মনিয়াম (সি পি নং ২০৭৭), কর্মরত ক�োম্পানি সেক্রেটারি, স্বচ্ছ ও মসৃণভাবে ভ�োটিং
প্রক্রিয়া (রিম�োট ই ভ�োটিং ও ব্যালট ভ�োটিং প্রক্রিয়া)দেখভাল করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার নিযুক্ত
হয়েছেন।
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩–এর ৯১ ধারা এবং লিস্টিং রেগুলেশনসের ৪২ ধারানুযায়ী আরও বিজ্ঞপ্তি
জারি করা হচ্ছে যে, মেম্বারদের রেজিস্টার ও ক�োম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বুকস বৃহস্পতিবার, ২২
সেপ্টেম্বর, ২০১৬ থেকে বুধবার ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ (দুদিন সমেত)এ জি এম উপলক্ষে বন্ধ
থাকবে। এই বিজ্ঞপ্তি ক�োম্পানির ওয়েবসাইটে ‘মিসেলেনিয়াস’মেনুতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.saharahousingfina.com ই ভ�োটিং সংক্রান্ত ক�োনও জিজ্ঞাস্য
থাকলে তা ই–মেল pradip.bhattacharyya@linkintime.co.in – এ, ফ�োন :(০৩৩)২২৮৯–
০৫৪০–তে মিঃ প্রদীপ ভট্টাচার্য, লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (রেজিস্ট্রার ও শেয়ার
ট্রান্সফার এজেন্ট)–কে করতে পারেন বা সেক্রেটারিয়াল দপ্তর, এস এইচ সি এল, ই–মেল আই
ডি info.saharahousingfina@gmail.com, ফ�োন: (০৩৩) ২২৮২–৯০৬৭–এ য�োগায�োগ
করতে পারেন।
সাহারা হাউসিংফিনা কর্পোরেশন লিমিটেড–এর পক্ষে
স্থান :কলকাতা 	ডি জে বাগচী
তারিখ :২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ 	ক�োম্পানি সেক্রেটারি
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রেজি.অফিস:২ ও ৩, ড.রাজেন্দ্রপ্রসাদ সরণি, কলকাতা– ৭০০ ০০১
ই–মেল: admin@Kalyanpur.com, ওয়েব: www.kalyanpur.com

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে যে ক�োম্পানির ছিয়াত্তরতম বার্ষিক সাধারণ সভা (এ জি এম)
অনুষ্ঠিত হবে স�োমবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ বেলা ১১–০০টায় ডব্লু এম হল, দ্য বেঙ্গল
চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, ৬ নেতাজি সুভাষ র�োড, থার্ড লেভেল, কলকাতা– ৭০০
০০১–এ, এ জি এম আহ্বায়ক ন�োটিস এবং ব্যালান্স শিট ও ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত শেষ বছরের
লাভ ক্ষতির বিবৃতি, ব�োর্ড অফ ডিরেক্টরদের রিপ�োর্ট, অডিটরস রিপ�োর্ট–সহ ব্যাখ্যায়িত বিবৃতি
ক�োম্পানির সকল সদস্যকে আলাদা আলাদা করে পাঠান�ো হয়েছে। সদস্যদের এই মর্মে
জানান�ো হচ্ছে যে ক�োম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)রুলস ২০১৪, যেমন
সংশ�োধিত–র রুল ২০–র সঙ্গে পঠনীয় ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩–র ১০৮ ধারার শর্তানুযায়ী
ক�োম্পানি তার সদস্যদের সেন্ট্রাল ডিপ�োজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া)লিমি.(সি ডি এস এল)–
এর মাধ্যমে বৈদ্যুতিন উপায়ে ভ�োটের সুবিধা এবং রিম�োটই–ভ�োটিং পরিষেবার মাধ্যমে
ব্যবসায়িক নির্বাহের সুবিধা দিচ্ছে। এ জি এম ন�োটিসে ই–ভ�োটিং নির্দেশাবলি রয়েছে।
সদস্যরা তাদের ভ�োট বৈদ্যুতিন ভ�োটিং প্রযুক্তিতে (ই–ভ�োটিং)দিতে পারেন। ই–ভ�োটিং
সুবিধা পাওয়া যাবে www.evotingindia.com–এ শুক্রবার ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ বেলা
৯.০০টা থেকে রবিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত। এরপরে ই–ভ�োটিং
প্রযুক্তি বিকল করে দেওয়া হবে। সদস্যদের অনুর�োধ তাঁরা যেন এ জি এম ন�োটিসের
নির্দেশানুযায়ী বৈদ্যুতিনভাবে ভ�োট দেন। ভ�োটাধিকার প্রয়�োগ নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সদস্যদের
মনে রাখা দরকার।
১) 	সব শেয়ারহ�োল্ডারকে পাঠান�ো বার্ষিক সাধারণ সভায় ন�োটিস নির্ধারিত কার্যাবলী বৈদ্যুতিন
মাধ্যমে ভ�োটিং দ্বারা নির্বাহিত হতে পারে।
২)	রিম�োট ই–ভ�োটিং শুরু হবে ২৩.০৯.২০১৬ বেলা ৯–০০টায় ও শেষ হবে ২৫.০৯.২০১৬
বিকেল ৫–০০টায়। ৩)নির্ণায়ক তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬
৪)	ন�োটিস পাঠান�োর পরে যাঁরা শেয়ার কিনে ক�োম্পানির সদস্য হয়েছেন তাঁরা লগ ইন আই
ডি ও পার্সওয়ার্ড পেতে পারেন রেজিস্ট্রার ও শেয়ার শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেঃ লিঙ্ক
ইনটাইম ইন্ডিয়া (প্রাঃ)লিঃ, ৫৯ সি চ�ৌরঙ্গি র�োড, ৪র্থ তল, কলকাতা–৭০০ ০২০ থেকে।
৫)	রিম�োট ই–ভ�োটিং ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বিকেল ৫–০০টার পর অনুম�োদিত নয়।
৬) 	ক�োম্পানি প�োলিং পেপার/ব্যালট পেপার মারফত তাদেরই ভ�োটাধিকার দেবে যারা
রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ে ভ�োট দেননি।
৭)	ক�োনও সদস্য রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ে ভ�োট দিয়ে বার্ষিক সাধারণ সভায় য�োগ দিতে পারেন,
তবে তিনি সভায় ফের ভ�োট দিতে পারবেন না।
৮) নির্ণায়ক তারিখে যে ব্যক্তির নাম ডিপ�োজিটরিজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সদস্যদের রেজিস্ট্রার বা
সুবিধাভ�োগী মালিকদের রেজিস্ট্রারে থাকবে একমাত্র তিনিই রিম�োট ই–ভ�োটিং বা সাধারণ
সভায় ভ�োট দিতে পারবেন।
৯)	ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.kalyanpur.
comএবং সেখানে ন�োটিসটি দেওয়া
হয়েছে। 	যে সব সদস্য বৈদ্যুতিন উপায়ে রিম�োট ই ভ�োট দিতে পারেননি তাঁরা ব্যালট
পেপার/প�োলিং পেপার মারফত এ জি এম স্থলে ভ�োট দিতে পারবেন। ক�োম্পানির ব�োর্ড
অফ ডিরেক্টরস মি.এ কে লাভ, কর্মরত ক�োম্পানি সেক্রেটারিকে ই–ভ�োটিং ও ব্যালট
প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও মসৃণভাবে নির্বাহের জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়�োগ করেছেন।
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩–র ৯১ ধারা, ক�োম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)
রুলস, ২০১৪–র রুল ১০(১)এবং অন্য শর্তের যদি থাকে, সঙ্গে পঠনীয় সেবি (লিস্টিং
অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়ারমেন্টস)রেগুলেশনস ২০১৫–র ৪২ ধারা অনুযায়ী
বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, এ জি এম উপলক্ষে সদস্যদের রেজিস্ট্রার ও ক�োম্পানির শেয়ার
ট্রান্সফার বুকস স�োমবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ থেকে স�োমবার ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ (দুদিন
সমেত)পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
এই ন�োটিস ক�োম্পানির ওয়েবসাইটে ‘মিসলেনিয়াস’মেনুতে দেওয়া হয়েছে। ক�োম্পানির
ওয়েবসাইট www.kalyanpur,com. ই–ভ�োটিং/
ব্যালটে ভ�োটিং সংক্রান্ত ক�োনও
জিজ্ঞাস্য থাকলে লিখুন, মি.পি কে চ�ৌবে, সি এফ ও এবং ক�োম্পানি সেক্রেটারি, ই মেল:
pkchaubey@kalyanpur.com, ফ�োন:(0612) 2226727/3092009.
	
কল্যাণপুর সিমেন্টস লিমিটেডের তরফে
তারিখ:১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ 	পি কে চ�ৌবে
স্থান:কলকাতা
সি এফ ও এবং ক�োম্পানি সেক্রেটারি

রক্ত বিক্রির দালাল ধৃত

আজকালের প্রতিবেদন: বেআইনিভাবে র�োগীর পরিবারের কাছে রক্ত বিক্রি
করতে গিয়ে শুক্রবার ধরা পড়ল এক ব্যক্তি। ধৃতের নাম মদন মণ্ডল (৫২)।
জয়নগরের বাসিন্দা। পুলিস সূত্রে খবর, সে এদিন জানবাজারে এন আর এসে
ভর্তি এক র�োগীর আত্মীয়ের কাছে ৩ হাজার টাকায় রক্ত বিক্রি করে। ঘটনার
কথা জানতে পেরে সমাজকর্মী দীপঙ্কর মিত্র অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নিউ মার্কেট
থানায় অভিয�োগ দায়ের করেন। র�োগী যেহেতু এন আর এসে ভর্তি, সেই কারণে
নিউ মার্কেট থেকে এন্টালি থানায় কেসটি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ধৃত ব্যক্তি
এর আগেও একই অভিয�োগে শাস্তি পেয়েছিল।

গিল্যান্ডারস আর্বুথনট অ্যান্ড ক�োম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস:সি ৪, গিল্যান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ র�োড, কলকাতা– ৭০০ ০০১
CIN: L51909 WB 1935 PLC 008194, ও য়েবসাইট:www.gillandersarbuthnot.com
টেলিফ�োন নং:০৩৩–২২৩০–২৩৩১ (৬ লাইন) ফ্যাক্স নং:০৩৩–২২৩০–৪১৮৫
ই–মেল: secretarial@gillandersarbuthnot.com
ক�োম্পানি আবেদন নং ৬১১ অফ ২০১৬
কলকাতা হাইক�োর্ট
মূল অধিক্ষেত্র
বিষয়:
দ্য ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ১৯৫৬
এবং
বিষয়:উক্ত আইনের ৩৯১(১)ও ৩৯৩ ধারায় একটি আবেদন
এবং
বিষয়:গিল্যান্ডারস আর্বুথনট অ্যান্ড ক�োম্পানি লিমিটেড, ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ১৯১৩–র ধারাধীনে
গঠিত একটি ক�োম্পানি, ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩–র অর্থে সমিতিবদ্ধ একটি ক�োম্পানি, যার
রেজিল্টার্ড অফিস উক্ত অধিক্ষেত্রের সি–৪, গিল্যান্ডার হউস, নেতাজি সুভাষ র�োড, কলকাতা ৭০০
০০১–তে অবস্থিত।
এবং
বিষয়:
বারফানি বিল্ডার লিমিটেড, ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬–এর শর্তাধীনে সমিতিবদ্ধ একটি ক�োম্পানি
ও ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩–র অর্থে সমিতিবদ্ধ একটি ক�োম্পানি, যার রেজিস্টার্ড অফিস উক্ত
অধিক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত, সি–৪ গিল্যান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ র�োড, কলকাতা– ৭০০ ০০১–তে
অবস্থিত।
১.গিল্যান্ডারস আর্বুথনট অ্যান্ড ক�োম্পানি লিমিটেড
২.বারফানি বিল্ডার লিমিটেড
— আবেদনকারীগণ

শেয়ারহ�োল্ডারগণের সভা
আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জানান�ো যাচ্ছে যে, মহামান্য হাইক�োর্ট, কলকাতা ২২ আগস্ট, ২০১৬ তারিখের এক
আদেশবলে এই নির্দেশ জারি করেছেন যে, উপর�োক্ত আবেদনকারী গিল্যান্ডারস আর্বুথনট অ্যান্ড
ক�োম্পানি লিমিটেড, যা আবেদনকারী (এরপরে ‘জি এ সি এল’বলা হবে)ক�োম্পানি নং
১.এর শেয়ারহ�োল্ডারদিগের মধ্যে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা প্রকল্প বিবেচনা করা এবং উপযুক্ত মনে হলে
তা সংশ�োধন করে বা না করেই জি এ সি এল এবং বারফানি বিল্ডার লিমিটেড এবং তাঁদের সংশ্লিষ্ট
শেয়ারহ�োল্ডারদের প্রস্তাবিত বন্দোবস্ত প্রকল্প অনুম�োদন করার উদ্দেশ্যে উক্ত ক�োম্পানির সাধারণ
শেয়ারহ�োল্ডারগণের একটি সভার আয়�োজন করতে হবে।
উক্ত আদেশ ও তার নির্দেশানুযায়ী আরও বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে যে, জি এ সি এল–এর সাধারণ
শেয়ারহ�োল্ডারদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে
ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স, ১১ তল, আই সি সি টাওয়ারস, ৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা
৭০০ ০০১–এ, বৃহস্পতিবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ বেলা ১১–৩০–এ, যার উদ্দেশ্য ক�োম্পানিজ
অ্যাক্ট ১৯৫৬–র ৩৯১ ধারাধীনে নির্ধারিত প্রয়�োজনীয় সংখ্যাধিক্য দ্বারা নিম্নোক্ত প্রস্তাব অনুম�োদন
করে, যদি তা যথাযথ গণ্য হয়, তা পাস করান�ো:
‘মহামান্য কলকাতা হাইক�োর্ট সমীপে গিল্যান্ডারস আর্বুথনট অ্যান্ড ক�োম্পানি লিমিটেড ও
বারফানি বিল্ডার লিমিটেডের য�ৌথভাবে ফাইল করা ক�োম্পানি আবেদন নং ৬১১ অফ ২০১৬ তে
গিল্যান্ডারস আর্বুথনট অ্যান্ড ক�োম্পানি লিমিটেড ও বারফানি বিল্ডার লিমিটেড এবং তাদের সংশ্লিষ্ট
শেয়ারহ�োল্ডারদের বন্দোবস্তের প্রকল্প এতদ্দ্বারা অনুম�োদিত হল।’
জি এ সি এল–এর সাধারণ শেয়ারহ�োল্ডাররা প্রকল্পের অনুম�োদনের জন্য প্রস্তাবে ভ�োট দিতে
পারবেন ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬–তে সভাস্থলে ব্যবহারিকভাবে বা ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৬
(স�োমবার)বেলা ৯–৩০ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ (বুধবার)বিকেল ৫–০০ টা পর্যন্ত, সভাস্থল
ছাড়া অন্য যে ক�োনও জায়গা থেকে বৈদ্যুতিন উপায়ে (ই ভ�োটিং), যে সময়ে ই ভ�োটিং চালু
থাকবে। সভায় কার্যাবলি যথাযথভাবে অভিহিত করান�ো হবে।
জি এ সি এলের সাধারণ শেয়ারহ�োল্ডাররা সভাস্থলে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রক্সি মারফত ভ�োট
দিতে পারবেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে নির্ধারিত বয়ানে ব্যক্তি(গণ)দ্বারা যথাযথ স্বাক্ষরিত করে জি এ
সি এল–এর রেজিস্টার্ড অফিসে সভায় কমপক্ষে ৪৮ (আটচল্লিশ)ঘণ্টা আগে জমা দিতে হবে।
জি এ সি এল–এর সাধারণ শেয়ারহ�োল্ডার হয়ে যদি একজন বডি করপ�োরেট বা বৈদেশিক
প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়�োগকারী (এফ আই আই)উক্ত সভাস্থলে য�োগদান ও ভ�োটদান করতে চাইলে
এর অনুম�োদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে এ রকম বডি করপ�োরেট বা এফ আই আই তা করতে পারেন,
যদি এর ব�োর্ড অফ ডিরেক্টরস বা অন্য গর্ভনিং বডি সেই প্রতিনিধিকে সভায় য�োগদান ও ভ�োটদান
করতে অনুম�োদন দেয় যা সভায় কমপক্ষে ৪৮ (আটচল্লিশ)ঘণ্টা আগে জি এ সি এল–এর
রেজিস্টার্ড অফিসে জমা করতে হবে।
জি এ সি এল বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ই ভ�োটিংয়ের সুয�োগ দেবে সেন্ট্রাল ডিপ�োজিটরি সার্ভিসেস
(ইন্ডিয়া)লিমিটেড (সি ডি এস এল)–এর মাধ্যমে। বুধবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ বেলা ৫–০০
টায় ই ভ�োটিং ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে।
এও জানান�ো হচ্ছে যে, যে শেয়ারহ�োল্ডাররা ই ভ�োটিংয়ে ভ�োট দেবেন তাঁরা অন্যান্য
শেয়ারহ�োল্ডারদের সঙ্গে সভায় আসতে পারলেও সভায় ফের ভ�োট দিতে পারবেন না এবং তাঁরা
যদি ফের ভ�োট দেনও তবে তা অগ্রাহ্য বা বাতিল বলে গণ্য হবে। সভাস্থলে ভ�োট গ্রহণ হবে
ব্যালট পেপারের মাধ্যমে। যে সব শেয়ার হ�োল্ডাররা ই ভ�োটিংয়ে ভ�োট দেননি কেবল তাঁরাই সভায়
ভ�োটাধিকার পাবেন। ই ভ�োটিং ও ব্যবহারিকভাবে প্রাপ্য ভ�োট সম্মিলিত করা হবে। ই ভ�োটিং
প্রক্রিয়া ও নির্দেশাবলি ন�োটিস মারফত সব শেয়ারহ�োল্ডারকে পাঠান�ো হয়েছে। এই ন�োটিস–সহ
এই তথ্যপত্রাদি জি এ সি এল ওয়েবসাইট (www.gillandersarbuthnot.com)এবং সি ডি
এস এল, ই ভ�োটিংয়ের জন্য নিযুক্ত এজেন্সির ওয়েবসাইট (www.cdslindia.com)এ দেওয়া
হয়েছে।
বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভ�োটের সুয�োগ সংক্রান্ত অভিয�োগে য�োগায�োগ করুন:মি.এস রাজাগ�োপাল
(ই মেল:mdpldc@yahoo.com)ফ�োন নম্বর:৯৮৩১৩৮৬৫৩৮। যিনি জি এ সি এল–এর
রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আর টি এ)মাহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড
(ইউনিট:গিল্যান্ডারস আর্বুথনট অ্যান্ড ক�োম্পানি লিমিটেড), ৬ ম্যাঙ্গো লেন (সুরেন্দ্রম�োহন ঘ�োষ
সরণি), ৩য় তল, কলকাতা– ৭০০ ০০১।
জি এ সি এল–এর সাধারণ শেয়ারহ�োল্ডারদের ভ�োটাধিকার স্বীকৃ ত হবে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬
(সংশ্লিষ্ট নির্ণায়ক তারিখ)অনুযায়ী। কেবলমাত্র যে সব ব্যক্তির নাম নির্ণায়ক তারিখে জি এ সি
এল–এর সদস্য রেজিস্টার বা জি এ সি এল–এর সুবিধাভ�োগী মালিকদের রেজিস্টার ডিপ�োজিটরি
কর্ তৃক নথিবদ্ধ থাকবে তারাই ই–ভ�োটিং বা ব্যবহারিক ভ�োটের সুয�োগ পাবেন। ন�োটিস পাঠান�োর
পরে কেউ জি এ সি এল–এর সাধারণ শেয়ার কিনে এবং ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ নির্ণায়ক তারিখে
ক�োম্পানির সদস্য থাকলে জি এ সি এল–এর উক্ত আর টি এ–কে mdpldc@yahoo.com–তে
অনুর�োধ পাঠিয়ে ই–ভ�োটিংয়ের জন্য ক্রমপর্যায় নম্বর পেতে পারেন। ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ১৯৫৬–
এর ৩৯৩ ধারায় উক্ত বন্দোবস্তের প্রকল্প ও বিবৃতি–সহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি জি এ সি এলের
রেজিস্টার্ড অফিসে বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।
জি এ সি এল রেজিস্টার্ড অফিসে বিনামূল্যে পাওয়া যাবে প্রক্সির ফর্ম।
আদালত মিঃ দ্বৈপায়ন বসু মল্লিক, অ্যাডভ�োকেট, ৯, কে এস রায় র�োড, ৭ম তল, কলকাতা–৭০০
০০১ এবং নচেৎ মিস শুচিস্মিতা চ্যাটার্জি ঘ�োষ, অ্যাডভ�োকেট, বার লাইব্রেরি ক্লাব, জি এ সি এলের
সাধারণ শেয়ারহ�োল্ডালদের উক্ত সভায় চেয়ারপার্সন নিযুক্ত করেছেন।
২২ আগস্ট, ২০১৬–তে মহামান্য কলকাতা হাইক�োর্টের উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী সি এস দীপক কুমার
খৈতান, কর্মরত ক�োম্পানি সেক্রেটারি (এফ সি এস নং ৫৬১৫)–কে উক্ত প্রকল্প অনুম�োদন প্রস্তাবে
জি এ সি এলের সাধারণ শেয়ার হ�োল্ডারদের বৈদ্যুতিন ও ব্যবহারিক ভ�োটের জন্য স্ক্রুটিনাইজার
নিযুক্ত করেছেন।
উক্ত বন্দোবস্তের প্রকল্প উক্ত সভায় অনুম�োদিত হলে তা মহামান্য কলকাতা হাইক�োর্টের অনুম�োদন
সাপেক্ষ হবে।
তারিখ অত্র ৩১ আগস্ট, ২০১৬
স্বাক্ষর,দ্বৈপায়ন বসু মল্লিক
সভার জন্য নিযুক্ত চেয়ারপার্সন
খসড়াকারী:
খৈতান অ্যান্ড ক�োং–এর সপক্ষে
স্বাঃ অনিকেত আগরওআল
আবেদনকারীদের অ্যাডভ�োকেটস
১বি, ওল্ড প�োস্ট অফিস স্ট্রিট,
কলকাতা–৭০০ ০০১
নিষ্পত্তিকারী:
স্বাঃ সুমিত দাস সরকার (৩১/০৮/২০১৬)
অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার (ক�োম্পানি),
হাইক�োর্ট, ও এস, কলকাতা

